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Musi być doskonała, bezdyskusyjna, 
niezbędna, niezbywalna… Takimi 

przymiotnikami określona została JAKOŚĆ 
w przemyśle farmaceutycznym przez au-
torów artykułów zamieszczonych w  tym 
wydaniu. „Dobra jakość leku i jego procesu 
wytwórczego to zatem najzwyklejsza rzecz 
na świecie, można by powiedzieć – „wersja 
standard”, a  nie „premium”  – pisze Ewa 
Wieczorkowska na s. 8. „W farmacji nikt nie 
dyskutuje o jakości. Musi być zapewniona. 
Nie ma innej drogi. Albo lek jest dobry, albo 
go nie ma” – dodaje Marek Wośko, prezes 
zarządu Polfarmex S.A. (wywiad na s. 18).

To wielka odpowiedzialność spoczy-
wająca na producentach, bo przecież 

chodzi o  ludzkie zdrowie, a  nawet życie. 
Nikt z  tym nie dyskutuje, co nie znaczy, 
że obszar jest mało ciekawy. Wręcz prze-
ciwnie. Wspomniani autorzy artykułów 
pokazują, że jakość jest ważna, wymagana, 
ale też podkreślają, jak wiele zmienia się 
(na lepsze – rzecz jasna) w tym obszarze. 
Dzięki inwestycjom w  park maszynowy, 
urządzenia, ale także ludzi, gdyż to na nich 
spoczywa największa odpowiedzialność. 
Współpraca i  wymiana wiedzy to istotny 
element doskonalenia jakości, o czym pisze 
Aleksandra Szymczak (s. 12). 

Kolejnym ważnym elementem jest czuj-
ność, nauka, wiedza, odkrycia i  umie-

jętność szybkiej reakcji. Damian Sztucki 

opowiada np. o zanieczyszczeniach geno-
toksycznych w  produktach leczniczych: 
„Badania przesiewowe pod kątem geno-
toksyczności środków farmaceutycznych 
przeznaczonych do stosowania u ludzi mają 
kluczowe znaczenie z  punktu widzenia 
bezpieczeństwa podczas terapii i  są uza-
sadnione podczas rozwoju nieklinicznego”.

Przed branżą wiele wyzwań nie tylko 
w  omawianym obszarze zapewnienia 

jakości. Istotny jest także wizerunek, który 
buduje zaufanie. Czy z  „piarem” spółek 
farmaceutycznych – również w kontekście 
pandemii – jest dziś dobrze? Odpowiedzi na 
to pytanie szuka Małgorzata Baran (s. 34).

Jakość leku jest bardzo ważna. Jakość 
kosmetyku  – także. Na bardzo kon-

kurencyjnym rynku, jakim są produkty 
kosmetyczne, trzeba wyróżniać się z każ-
dej strony, w  wielu aspektach. Zdobycie 
zaufania konsumenta nie jest dzisiaj łatwe, 
o czym wiedzą młode, ale i te długo już ist-
niejące na rynku marki. O nowych trendach, 
ciekawych surowcach, a  także metodach 
optymalizacji procesów produkcji, jak 
zawsze bardzo ciekawie piszą nasi autorzy 
w dodatku „Kierunek Kosmetyki”.

NIE MOŻNA „JAKOŚ”

Aldona Senczkowska-Soroka
redaktor wydania
tel. 32 415 97 74 wew. 32
tel. kom. 602 116 899
e-mail: aldona.soroka@e-bmp.pl
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ADAMED PHARMA ZWIĘKSZA MOCE PRODUKCYJNE W PABIANICACH

W Pabianicach trwa rozbudowa jednego z najnowocześniejszych w polskiej farmacji Centrum Produkcyjno- 
-Logistycznego. Poprzez rozwój zakładu w Pabianicach, Adamed podniesie swoje zdolności produkcyjne z 2 mld 
tabletek wytwarzanych w 2020 roku do 4 mld w 2027 roku oraz zwiększy poziom automatyzacji i robotyzacji 
procesów. Generalnym wykonawcą zakończonego I etapu prac jest firma ALSTAL Grupa Budowlana.

Źródło: Biuro Prasowe Adamed Pharma
Fot. Grupa Budowlana ALSTAL
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 ⅔
Polaków zażywa 

suplementy diety. 
Połowa wydaje 
na nie do 50 zł 

miesięcznie 

Źródło: 
newseria 

„
  

– Przede wszystkim 
stawiamy na

budowę pozytywnych 
doświadczeń

kandydatów. Składają 
się na nie: kultura 

organizacyjna 
bazująca na otwartości 
i szacunku, wspieranie 

przyjaznego 
środowiska pracy oraz 
system doskonalenia 

zawodowego, 
będący połączeniem 

wzmacniania 
kompetencji 

w zakresie obsługi 
dostępnej technologii 

wytwórczej oraz 
systemu GMP

 – Marek Wośko,
prezes zarządu 
Polfarmex S.A.,
wywiad na s. 18

ZIOŁA W XXI W.
Biogospodarka w Perspektywie Dalszego 
Rozwoju Branży Zielarskiej – pod takim hasłem 
2-3 czerwca 2022 r. w Poznaniu odbyła się 
międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 
90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego.

Podczas dwóch dni wykładów i rozmów specjaliści 
zajmujący się branżą zielarską omawiali takie 
zagadnienia, jak współczesne zielarstwo 
i ziołolecznictwo na świecie, zielarska gospodarka 
surowcowa, przetwórstwo zielarskie, rynek 
produktów ziołowych, a także kierunki rozwoju 
zielarstwa i ziołolecznictwa. Sporo czasu poświęcono 
zarówno nowym surowcom, jak i wykorzystaniu 
znanych już ziół w nowych obszarach lecznictwa. 

Konferencja została organizowana 
przez Polski Komitet Zielarski we współpracy 
z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin 
Zielarskich PIB oraz z Sekcją Fitoterapii 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Źródło: Polski Komitet Zielarski
Fot. Magdalena Krzyżaniak

Z   P O R T A L U  K I E R U N E K F A R M A C J A . P L

JAKIE SĄ POSTĘPY 
ERADYKACJI 
POLIOMYELITIS 
NA ŚWIECIE?
W czasopiśmie Morbidity 
and Mortality Weekly Report, 
wydawanym przez amerykańskie 
Centrum Kontroli i Prewencji 
Chorób (CDC), opublikowano 
aktualne dane dotyczące 
postępów w eradykacji 
poliomyelitis na świecie.

Liczba przypadków poliomyelitis 
wywołanego dzikim wirusem polio 
(WPV), jak i krążącym wirusem polio 
pochodzenia szczepionkowego 
(cVDPV) zmniejszyła się w 2021 r. 
w porównaniu z poprzednimi 
latami. Bieżące  działania 
w zakresie zwalczania poliomyelitis 
skupiają się na wzmocnieniu 
systemów nadzoru nad polio oraz 
kampaniami szczepień dzieci.

Sytuacja epidemiologiczna 
poliomyelitis na świecie wyraźnie 
się poprawia, co wynika z lepszej 
jakości nadzoru epidemiologicznego 
nad polio, prowadzonych 
krajowych programów szczepień 
i dedykowanych kampanii 
dotyczących szczepień dzieci.

W 1988 roku zainicjowano Światową 
Inicjatywę na rzecz Eradykacji Polio 
(Global Polio Eradication Initiative, 
GPEI). Od tego czasu zachorowania 
wywołane dzikim wirusem polio 
(WPV) spadły o 99,9%. Udało się 
eradykować dwa typy dzikiego 
wirusa polio: typ 2 (WPV2) w 2015 
roku i typ 3 (WPV3) w 2019 r.

Region Europejski utrzymuje status 
kraju wolnego od poliomyelitis 
od 21 czerwca 2002 roku. 
W sierpniu 2020 roku Komisja 
Certyfikująca Eradykację Polio 
w Regionie Afrykańskim ogłosiła, 
że kontynent ten jest wolny od 
zachorowań na polio wywołanych 
szczepami dzikimi wirusa.

Źródło: szczepienia.pzh.gov.pl
Fot. 123rf/zd. ilustracyjne
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WIOSENNA KONFERENCJA 
FARMACEUTYCZNA JUŻ ZA NAMI
Około 140 uczestników wzięło udział w 13. edycji konferencji, która 
odbyła się po raz pierwszy w tradycyjnej formie od 2019 r. Omówione 
zostały najważniejsze dla branży zagadnienia w zakresie optymalizacji 
i efektywności. Honorowym Gospodarzem wydarzenia była Polfa Tarchomin.

Podczas konferencji poruszano m.in. temat: bezpieczeństwa lekowego Polski, 
o którym opowiedział Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF Krajowi Producenci Leków. 

W czasie kolejnych sesji rozmawiano o tym, jak usprawnić procesy w zakładzie 
farmaceutycznym, m.in. z wykorzystaniem filozofii Kaizen i Lean, a także 
o nowoczesnych rozwiązaniach poprawiających efektywność produkcji 
w farmacji, o monitorowaniu i modelowaniu procesów wytwarzania produktów, 
sposobach i narzędziach do sprawnego zarządzania danymi. Zaproszeni 
prelegenci, eksperci z zakładów farmaceutycznych oraz firm dostarczających 
urządzenia mówili również o tym, jak produkować efektywniej, bezpiecznie 
i z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Ważnym tematem była 
ponadto digitalizacja i automatyzacja. Uczestnicy konferencji mieli także okazję 
posłuchać o inwestycjach w Polfie Tarchomin oraz odwiedzić warszawski zakład.

XIII Wiosenna Konferencja Farmaceutyczna. Optymalizacja 
i Efektywność odbywała się 29-30 marca w Jachrance, w hotelu Windsor. 
Organizatorem wydarzenia była firma BMP, wydawca czasopisma 
„Przemysł Farmaceutyczny” i portalu www.kierunekFARMACJA.pl

VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MEDPACK 
Od początku istnienia firmy Medpack, czyli od 1993 r., jej misją było zapewnienie polskim producentom farmaceutycznym 
nowoczesnych opakowań o najwyższym dostępnym standardzie. Firma po raz 7. zorganizowała konferencję, 
podczas której branża mogła poznać nowości i światowe trendy opakowaniowe firm: Aptar Pharma, Bormioli Pharma, 
Arinov, Röchling Medical.

23-25 maja 2022 r. w Warchałach odbyła się VII Konferencja Naukowo-
-Techniczna. Była to okazja do wielu ciekawych dyskusji, zapoznania się 
z zagadnieniami dotyczącymi opakowań farmaceutycznych. 
Kolejna edycja konferencji odbędzie się w 2024 r.

Medpack to więcej niż dystrybutor opakowań farmaceutycznych. 
Firma od lat oferuje swoim klientom pełną zgodność z wymogami 
farmakopei, wsparcie w procesie rejestracyjnym produktów i wspólne 
projektowanie kompletnych opakowań w oparciu o rozwiązania 
wiodących światowych producentów opakowań farmaceutycznych.

Źródło: Medpack
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Ewa Wieczorkowska

Często używamy tego słowa. Jakość. Dobra jakość. Zła jakość. Produkt dobrej 
lub złej jakości. Czym jednak jest owa jakość? Jakie skojarzenia wywołuje to 
słowo? Na ogół utożsamiamy je z czymś idealnym, świetnie dopasowanym 
do naszych oczekiwań lub wymagań, spełniającym najwyższe normy 
i najbardziej wyśrubowane standardy. Czy jednak jakość jest potrzebna i jeśli 
tak, jaka jest jej rola w przemyśle farmaceutycznym?

T E M A T  N U M E R U :  P O  P I E R W S Z E . . .  J A K O Ś Ć

Odruchowo odpowiadamy: oczywiście, że jakość 
jest nam potrzebna; więcej – jest niezbędna. 
Nie wyobrażamy sobie branży farmaceutycznej 

bez stałego i mocnego ukierunkowania na jakość: lek 
musi charakteryzować się bardzo dobrą jakością – to 
absolutny truizm. Zastanówmy się przez chwilę, co 
to oznacza.

PO CO NAM JAKOŚĆ?

Jakość, czyli co?
Najbardziej powszechne definicje jakości są na-

stępujące:
• „…pewien stopień doskonałości” (Platon),
• „…stopień jednorodności i niezawodności wyrobu 

przy możliwie niskich kosztach i maksymalnym 
dopasowaniu do wymagań rynku” (W.E. Deming),
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• „…zgodność z wymaganiami” (P.B. Crosby),
• „…wszystko co można poprawić” (Masaaki Imai),
• „…ogół cech i  właściwości wyrobu lub usługi, 

które decydują o zdolności wyrobu lub usługi do 
zaspokajania stwierdzonych i  przewidywanych 
potrzeb” (ISO 8402),

• „…stopień, w jakim zbiór inherentnych cech speł-
nia wymagania” (ISO 9001:2000) [1].

Przegląd tych najbardziej znanych i  podstawo-
wych definicji jakości uwydatnia jej bliski związek 
z doskonałością. Platoński „pewien stopień dosko-
nałości” jednoznacznie wskazuje, że jakość ma wiele 
wspólnego z ideałem. Deming podkreśla powiązanie 
jakości z jednorodnością i niezawodnością, a definicja 
ISO 8402 wręcz utożsamia ją ze zdolnością produktu 
do spełniania potrzeb, dla których został wytworzo-
ny. Natomiast norma ISO 9001:2000, podobnie jak 
definicja jakości sformułowana przez P. Crosby’ego, 
koncentruje naszą uwagę na czymś bardzo prostym: 
zgodności z wymaganiami.

Jakość, czyli zgodność
To właśnie zgodność z wymaganiami jest bodaj 

najczęstszą definicją i interpretacją znaczenia słowa 
„jakość”, zwłaszcza w odniesieniu do jakości leku lub 
jakości procesu wytwórczego. Na ogół są to wymaga-
nia opisane w dokumentacji Pozwolenia na dopusz-
czenie do obrotu produktu leczniczego. Dokumentacja 
ta zawiera szereg rozdziałów zawierających m.in. 
specyfikację samego leku, jak i specyfikacje substancji 
czynnych, pomocniczych i materiałów opakowanio-
wych niezbędnych do jego wytworzenia w  formie 
końcowej. Dokumentacja Pozwolenia, zwana czasem 
dossier rejestracyjnym, obejmuje także szczegółowy 
opis procesu produkcyjnego wraz z  parametrami 
procesowymi, których utrzymanie daje wysoki stopień 
pewności otrzymania produktu końcowego zgodnego 
ze specyfikacją. W  dossier jest też miejsce na opis 
m.in. walidacji procesu produkcyjnego oraz wyników 
badań stabilności danego leku. Oznacza to, że produkt 
leczniczy dobrej jakości, czyli zgodny z wymaganiami, 
musi w pełni odpowiadać wszystkim wymaganiom 
zdefiniowanym i zadeklarowanym w jego dossier.  

Zwróćmy uwagę na to, że jakość leku rozumiana 
jako jego zgodność z  wymaganiami dokumentacji 
Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest w istocie 
czymś bardzo prostym, bez oczywistych konotacji 
w kierunku ideału czy też doskonałości. Innymi słowy, 
lek dobrej jakości to po prostu taki, jaki ma być. Taki, 
jakiego oczekują lekarz i pacjent. Taki, jaki opisano 
w dossier. Dobra jakość leku i jego procesu wytwór-
czego to zatem najzwyklejsza rzecz na świecie, można 
by powiedzieć – „wersja standard”, a nie „premium”.

Jakość to podstawa!
Widzimy więc, że jakość produktu leczniczego 

nie jest niczym szczególnym. To standardowa cecha 
leku. Co więcej, seria leku niewykazująca tej cechy 

w pewnym sensie traci cechy bycia lekiem. W tym 
miejscu możemy śmiało odpowiedzieć na pytanie, 
jakie zadaliśmy na początku niniejszego artykułu: 
jakość w przemyśle farmaceutycznym jest niezbędna 
i to zarówno jako jakość samego produktu lecznicze-
go, jak i  procesu, w  którym ten produkt powstaje. 
Ponieważ jakość jest immanentną i  podstawową 
cechą leku, nie może być od niego oddzielona bez 
konsekwencji obejmujących także utratę przez lek 
jego własności leczniczych. Możemy zaryzykować 
stwierdzenie, że bez jakości nie ma leku.

Krajobraz bez jakości
W kontekście powyższego, łatwo jest wyobrazić 

sobie konsekwencje braku jakości leku lub procesu. 
Wymieńmy tylko te najbardziej oczywiste:
• Brak działania leczniczego serii leku niezgodnej 

z wymaganiami.
• Seria leku oddziałująca negatywnie na zdrowie 

lub życie pacjenta.
• Wzrost ilości działań niepożądanych związanych 

ze stosowaniem danego leku.
• Wstrzymanie serii leku w obrocie lub jej wycofa-

nie z obrotu.
• Braki rynkowe danego leku, powodujące przerwy 

w terapii pacjentów, lub utrudniające tę terapię.
• Reklamacje jakościowe składane przez pacjentów 

i personel medyczny.
• Inspekcje doraźne uprawnionych organów u wy-

twórcy produkującego wadliwe leki.
• Zastosowanie sankcji przewidzianych prawem 

farmaceutycznym przez uprawnione instytucje 
w  stosunku do wytwórcy wprowadzającego do 
obrotu lek o złej jakości, w tym np. unierucho-
mienie wytwórni do czasu usunięcia uchybień 
jakościowych i/lub utrata zezwolenia na wytwa-
rzanie produktów leczniczych.

• Utrata zaufania instytucji nadzorujących do 
danego wytwórcy lub właściciela Pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu danego leku.

• Utrata zaufania klientów i  partnerów bizneso-
wych w łańcuchu wytwarzania leku, utrata kon-
traktów na wytwarzanie leku.

• Utrata zaufania społecznego, poważne i  trudne 
do odrobienia straty wizerunkowe.

• Konsekwencje ekonomiczne, w  skrajnym przy-
padku mogące prowadzić do konieczności za-
mknięcia wytwórni z przyczyn ekonomicznych.

• Utrata miejsca pracy przez pracowników wytwórni.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Konsekwen-
cji złej jakości leku można wskazać znacznie więcej. 

Jakość powinna być naszym najwyższym 
priorytetem, „dyrygentem orkiestry” 
wytwarzania leku
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Jednak najbardziej krytyczną i najpoważniejszą po-
zostaje śmierć pacjenta w wyniku podania mu leku 
o złej jakości.

Dbałość o jakość
Jest więc oczywistym, że jakość w  przemyśle 

farmaceutycznym pełni iście krytyczną rolę, a troska 
o nią to absolutna konieczność nie tylko ze względu 
na wymogi formalno-prawne. Dbałość o jakość jest 
i powinna być sercem naszej etyki zawodowej, gdyż 
jakość to nie tylko lepsze zdrowie, ale także bezpie-
czeństwo pacjentów i ich życie. Co zatem powinniśmy 
robić i jak postępować, by skutecznie dbać o właściwy 
poziom jakości w naszych wytwórniach? 

Po pierwsze, musimy zapewnić znajomość od-
powiednich fragmentów dokumentacji Pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu wśród naszej załogi. 
Oczywiście nie jest koniecznym, by każdy studiował 
dossier rejestracyjne; chodzi bardziej o to, by poprzez 
przemyślany system dokumentacji, odzwierciedlają-
cy dossier i „tłumaczący” ją na przystępny język pro-
cedur i instrukcji, docierać z odpowiednią informacją 
do właściwych grup pracowniczych. W osiąganiu tego 
celu wydatnie pomaga zdroworozsądkowo zbudowa-
ny system szkoleń, obejmujący wszystkich pracow-
ników i wymagający każdorazowego potwierdzania 
skuteczności odbytych szkoleń.

Po drugie, musimy wdrożyć kompletny system 
jakości, zgodny z wytycznymi i filozofią GMP. System 
ten, o ile będzie funkcjonował zgodnie z założeniami, 
da nam wysoki stopień pewności osiągania wysokiej 
jakości produktu i procesu powtarzalnie, z serii na 
serię. Procedury walidacji i  ciągłej weryfikacji są 

jednym z  kluczowych elementów systemu jakości, 
o krytycznym wpływie na powtarzalne uzyskiwanie 
wysokiej jakości procesów i produktów.  

Po trzecie, musimy regularnie kontrolować za-
równo jakość materiałów wyjściowych do produkcji 
leków, jak i  gotowych produktów leczniczych oraz 
– rzecz jasna – także samego procesu. Kontrola 
jakości wszystkich istotnych „części składowych” 
jest niezbędna – trzeba trzymać rękę na pulsie, by 
potwierdzać, że stosowane przez nas mechanizmy 
systemowe są faktycznie skuteczne, a dodatkowo, aby 
wychwycić ewentualne przejawy, pierwsze sygnały 
wskazujące na możliwość pogorszenia się jakości. 
Kontrola musi jednak obejmować nie tylko materiały 
i produkty, ale także same procesy, zarówno bezpo-
średnio produkcyjne, jak i jakościowe. W tym miejscu 
trzeba również wspomnieć o badaniach stabilności; 
przestrzeganie wytycznych programu ciągłego ba-
dania stabilności umożliwia wczesną identyfikację 
ewentualnych negatywnych trendów, co z kolei po-
zwala na szybką reakcję i poprawę elementów syste-
mowych, które stoją za tymi negatywnymi trendami.

Niezwykła ważność kultury organizacyjnej
Po czwarte wreszcie, istotne jest budowanie, 

propagowanie i  utrwalanie odpowiedniej kultury 
organizacyjnej ukierunkowanej na jakość. Kultura 
ta powinna nieustannie uświadamiać pracownikom 
istotność jakości i  podejścia projakościowego do 
procesów i  produktów oraz promować rozumienie 
roli każdego pracownika w osiąganiu prawidłowej, 
normalnej, standardowej jakości. Odpowiednia 
kultura organizacyjna stanowi wyjątkowe wsparcie 

T E M A T  N U M E R U :  P O  P I E R W S Z E . . .  J A K O Ś Ć

WARTOŚĆ
Jakość jest 

niezwykle istotną, 
niezbędną 

i niezbywalną 
cechą produktu 

leczniczego 
i procesu jego 
wytwarzania. 
Uogólniając, 

możemy 
powiedzieć, że 

„bez jakości nie 
ma leku”, a zatem 
nie ma terapii ani 
poprawy zdrowia 

pacjentów
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Ponad 30 lat z Firmą IKA Werke GmbH

 IKA POL Wojciech Byrski

dla jakości, o  ile jest kultywowana na wszystkich 
szczeblach struktury organizacyjnej, począwszy od 
kadry zarządzającej, poprzez wszystkie szczeble 
zarządzania, aż po liderów produkcji i operatorów. 
Konstruowanie założeń projakościowej kultury orga-
nizacyjnej, np. w oparciu o zasady zarządzania przez 
jakość (TQM, Total Quality Management), daje wysoki 
stopień pewności stałego osiągania założonego celu, 
tj. rozumienia roli jakości przez całą załogę i działania 
zawsze zgodnie z filozofią GMP.

Rysunek 1 pokazuje wzajemne relacje, a  zara-
zem „wzrastającą gwarancję osiągania oczekiwanej 
jakości”, począwszy od kontroli jakości (QC, Quality 
Control) jako najbardziej podstawowego i  pierwot-
nego narzędzia jakościowego, poprzez zapewnienie 
jakości (QA, Quality Assurance), aż po zarządzanie 
jakością (QM, Quality Management) i wreszcie TQM.

Zawsze jakość!
Podsumujmy kluczowe wątki niniejszego artykułu:

• Jakość jest niezwykle istotną, niezbędną i niezby-
walną cechą produktu leczniczego i procesu jego 
wytwarzania. Uogólniając, możemy powiedzieć, 
że „bez jakości nie ma leku”, a zatem nie ma tera-
pii ani poprawy zdrowia pacjentów. Brak jakości 
może mieć poważne, a nawet dramatyczne konse-
kwencje zarówno dla pacjenta, jak i dla wytwórcy 
oraz właściciela Pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu danego produktu leczniczego.

• -Krytycznie ważna rola jakości w  przemyśle 
farmaceutycznym powoduje konieczność naszej 
wyjątkowej i troskliwej dbałości o jakość. Jakość 
powinna być naszym najwyższym priorytetem, 
„dyrygentem orkiestry” wytwarzania leku. War-
to jej podporządkować całość życia wytwórni 
i w oparciu o nią budować kulturę organizacyjną 
naszej organizacji.

Literatura
1. https://www.jakosc.biz/definicje-jakosci/
2. ICH Q9 „Quality Riskk Management”

RYS. 1
Zależność między QC, QA, QM i TQM
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Aleksandra Szymczak
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA (Grupa Delpharm)

„Gdyby Hewlett-Packard wiedział, co Hewlett-Packard wie, bylibyśmy trzy 
razy bardziej produktywni”. To zdanie wypowiedział w 1980 roku ówczesny 
prezes firmy Hewlett-Packard, Lew Platt, mając na myśli zasób wiedzy 
posiadany przez jej pracowników1. Wiedzy obecnej, lecz nieodkrytej, po którą 
trzeba tylko sięgnąć. Choć konstatacja ta dotyczy innej branży i odnosi się do 
produktywności, jest równie prawdziwa w aspekcie przemysłu 
farmaceutycznego i wiedzy, jaka jest udziałem jego pracowników. Także tego 
obszaru wiedzy i doświadczenia, które bezpośrednio bądź pośrednio 
związane są z wieloma, niejednokrotnie krytycznymi, aspektami jakości. 
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Istotny element doskonalenia (nie tylko) jakości 
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Dobra Praktyka Wytwarzania w rozdziale 1, do-
tyczącym Farmaceutycznego Systemu Jakości, 
podaje: „Wytwórca zapewni, że produkty lecz-

nicze przez niego wytwarzane są odpowiednie do ich 
przewidzianego zastosowania, spełniają wymagania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu albo pozwole-
nia na prowadzenie badania klinicznego i nie narażają 
pacjentów na ryzyko związane z  niedostatecznym 
bezpieczeństwem stosowania, nieodpowiednią jako-
ścią lub skutecznością. Odpowiedzialność za realizację 
tych celów jakościowych spoczywa na kierownictwie 
wytwórni i wymaga udziału oraz zaangażowania osób 
zatrudnionych w różnych działach i na różnych szcze-
blach organizacyjnych wytwórni, a także dostawców 
i dystrybutorów […]”.

Czy zatem zaangażowanie, współdziałanie 
i dzielenie się wiedzą na różnych poziomach struk-
tury organizacyjnej można uznać za niezbędny klucz 
otwierający drzwi do osiągania celów (jakościowych) 
wyznaczonych przez ramy prawne, ale także pozwala-
jący na podjęcie wyzwań biznesowych, z jakim przy-
chodzi się mierzyć współczesnemu przedsiębiorstwu 
farmaceutycznemu?

Współpraca i dzielenie się wiedzą w teoriach 
zarządzania jakością

Wiele teorii zarządzania jako jeden z filarów wzro-
stu opisuje zaangażowanie nie tylko jednostki w wy-
miarze indywidualnym, ale także zbiorowym, m.in. 
jako szeroko rozumianą współpracę czy „wspólnotę” 
interesów, przekonań i wartości. Przykładowo można 
tu podać klasyczną już teorię zarządzania jakością 
TQM (Total Quality Management – zarządzanie przez 
jakość)2. Jej myślą przewodnią jest powszechne zaan-
gażowanie w sprawy jakości (i nie tylko) wszystkich 
pracowników przedsiębiorstwa, gdzie o skuteczności 
działań decyduje człowiek, jego motywacja oraz 
gotowość do pracy zespołowej, wspierana przez od-
powiednią kulturę organizacyjną.

Koncepcje TQM wyrażone zostały m.in. w  14 
zasadach Deminga, stojących u  początków nauk 
o jakości, ale nadal w wielkim stopniu aktualnych. 
Jedna z  zasad mówi o  dążeniu do jak najbardziej 
rozwiniętej współpracy pomiędzy pracownikami 
z  różnych działów, integrowaniu ich i  usuwaniu 
barier w komunikacji. Znaczenie pracy zespołowej, 
wzajemnego inspirowania się i  uczenia nabiera 
wagi także w  innych koncepcjach, jak chociażby 
modelu Oaklanda (cele jakościowe osiągane dzięki 
profesjonalnej kadrze i pracy w zespole oraz odpo-
wiedniej komunikacji) czy koncepcji Kaizen (rola 
m.in. pracy zespołowej, zaangażowanie wszystkich 
pracowników).

Świetnym, bazującym na specyfice azjatyckiej 
przykładem osiągnięć wspólnej pracy są tzw. koła 
jakości, sięgające historycznie Japonii z  lat 60. 
ubiegłego wieku. Łączą one indywidulany rozwój 
członków małej grupy pracowniczej (spotykającej się 
w wolnym czasie z własnej inicjatywy!) z ich wspól-

T E M A T  N U M E R U :  P O  P I E R W S Z E . . .  J A K O Ś Ć

nym, kreatywnym działaniem w celu wypracowania 
rozwiązania konkretnego problemu.

W  jaki sposób tego rodzaju koncepcje zarzą-
dzania czy dobre praktyki mogą mieć przełożenie 
na realizację nakładanych przez GMP na przemysł 
farmaceutyczny zobowiązań dotyczących jakości? 
Zaangażowanie wyrażone w zespołowym działaniu 
i dzieleniu się wiedzą, będąc z jednej strony wyzwa-
niem (zarówno dla jednostki, jak i  dla firmy), jest 
równocześnie drogą do rozwiązania wielu proble-
mów, także z zakresu jakości i ciągłego doskonalenia. 
Cele te mogą być realizowane między innymi poprzez 
poniższe metody działania.

Wspólnoty praktyków
Coraz częściej stosowana jest w  wielu firmach 

koncepcja tzw. wspólnot praktyków. Wywodzi się ona 
z nieformalnych sieci pracowników, które – tworząc 
się poza tradycyjnymi strukturami organizacyj-
nymi  – były w  stanie rozwiązać realne problemy, 
z jakimi przychodziło im się mierzyć w codziennym 
życiu zawodowym. Istnieją mniej i bardziej sforma-
lizowane wspólnoty; przykładem tych pierwszych 
jest podlondyńskie przedsiębiorstwo inżynierii 
wodnej, w którym w latach 90. XX wieku rozwiązy-
wano w ramach nieformalnych spotkań inżynierów 
problemy związane z  projektowaniem i  kreowano 
nowe rozwiązania techniczne. Przykładem tych 
bardziej sformalizowanych są działające przy ONZ, 
w  ramach inicjatywy Solution Exchange, grupy 
skupiające praktyków – ekspertów, przedstawicieli 
rządu i organizacji pozarządowych, które dzieląc się 
pomysłami pracują nad rozwiązaniami najbardziej 
palących problemów społecznych i ekonomicznych 
w Indiach3.

W dzisiejszym świecie sporo jest wspólnot prakty-
ków komunikujących się i prowadzących ożywione dys-
kusje z większą łatwością niż kiedyś – dzięki dostępowi 
do wirtualnych platform wymiany informacji, w tym 
także za pośrednictwem wewnętrznych kanałów ko-
munikacji społecznościowej w obrębie firmy. Wspólnoty 
niosą w sobie duży potencjał, są tanim i efektywnym 
sposobem na wymianę wiedzy eksperckiej i pomysłów, 
ale mają także tendencje do „wypalania się” po pewnym 
czasie, z uwagi na presję czasową wywieraną przez inne, 
standardowe zadania i brak ustalenia jasnych celów dla 
wspólnoty. Można temu zapobiec, czego przykładem 
jest strategia firmy Pfizer, w której wspólnoty prakty-
ków reprezentujących różne specjalizacje są zaangażo-
wane jako „rady” w doradztwo ds. bezpieczeństwa na 
różnych etapach opracowywania nowych substancji 
i produktów leczniczych. 

Wdrożenie inkubatorów jakości należy 
zintegrować ze strategią i kulturą 
przedsiębiorstwa
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Innym rodzajem wspólnot funkcjonujących w tej 
firmie są „sieci”, specjalizujące się w  konkretnych 
dziedzinach (np. techniki laboratoryjne), mając głos 
doradczy/ekspercki w razie takiej konieczności. Takie 
podejście pozwala porównywać badania uzyskane 
w  różnych zespołach, przekazywać doświadczenia 
zdobyte w jednym projekcie innym, przyspiesza po-
dejmowanie decyzji lub pozwala na elastyczne – na 
miarę potrzeb – zaangażowanie członków sieci w roz-
wiązanie danego problemu3. 

Wspólnoty praktyków działają na innej zasadzie 
niż zespoły:
• są powiązane z  długofalowymi potrzebami, 

nastawione na długoterminowe budowanie 
wiedzy eksperckiej (zespoły koncentrują się na 
konkretnych zadaniach, mogą być rozwiązane po 
realizacji projektu),

• ich członkowie są wobec siebie równorzędni, 
nawet jeśli mają lidera koordynującego ich prace,

• dążą do ciągłego rozwijania sieci kontaktów eks-
perckich, ponieważ to one pomagają rozwiązywać 
trudne problemy,

• zarządzają wiedzą w ramach organizacji – posze-
rzają ją, porządkują i utrwalają.

Wspomniane wyżej zaangażowanie wspólnoty 
praktyków do rozwiązywania konkretnych, ważnych 
dla firmy problemów lub realizacji istotnych, długo-
terminowych celów jest jednym z warunków jej trwa-
nia. Pozostałe warunki to: wspieranie i zrozumienie 
istoty funkcjonowania wspólnoty przez managerów 
oraz maksymalizacja oddziaływania wspólnot – wy-
korzystanie ich potencjału, ale też zarezerwowanie 

czasu dla pracowników na angażowanie się w  ich 
działalność. Wspólnota praktyków nie jest w  pełni 
samoorganizującym się tworem, który nie wymaga 
żadnej uwagi (jak początkowo zakładano), jednak 
jeśli jest dobrze umiejscowiona w  strategii jako-
ściowej firmy i działa skutecznie, może być cennym 
i  niewymagającym wiele nadzoru sposobem na 
wykorzystanie wiedzy ekspertów do budowy silnej 
jakościowo organizacji.

Mentoring pracowniczy
Koncepcja wspólnoty praktyków może się również 

dość płynnie przenikać z ideą mentoringu pracow-
niczego, zwłaszcza w  organizacjach czy zespołach, 
w których istnieje duże zróżnicowanie doświadczenia 
zawodowego. Zasadniczo zresztą koncepcja wspól-
noty praktyków czy mentoringu bazuje na zróżnico-
waniu poziomu wiedzy eksperckiej i doświadczenia 
lub różnorodności obowiązków, dzięki czemu moż-
liwa jest współpraca w  zakresie wymiany wiedzy 
i wspólnego budowania obrazu danego zagadnienia. 
W mentoringu, zgodnie z tradycją sięgającą czasów 
starożytnej Grecji, przepływ wiedzy jest bardziej 
jednokierunkowy – doświadczony pracownik dzieli 
się z mniej doświadczonym, wieloletni praktyk z teo-
retykiem, zazwyczaj w  wymiarze indywidualnym, 
jednostkowym, co różnicuje tę formę od opisanej 
wyżej wspólnoty. Warto jednak zaznaczyć, że w więk-
szości przypadków dobrze poprowadzony mentoring 
pozwala rozwijać się nie tylko „nowicjuszowi”, ale 
także uczącemu go mentorowi. Istotne dla efektyw-
ności mentoringu jest, by wiedza była dostarczana 
w  miarę jak staje się potrzebna do rozwiązywania 
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konkretnych problemów i w takim zakresie, w jakim 
jest do tego niezbędna; jedne z lepszych rezultatów 
osiąga się poprzez naukę w  działaniu (action lear-
ning, on-the job learning), podczas wykonywanych 
aktywności zawodowych i na bazie już zbudowanych 
doświadczeń. Klasyczny mentoring jest realizowany 
w stosunkowo długim czasie (nawet do kilku lat), jed-
nak nieźle sprawdza się także rozwiązanie, w którym 
mentor w krótszym okresie pełni rolę trenera, a na-
stępnie w długofalowej perspektywie relacja ta zmie-
nia się w kierunku bardziej okazjonalnego doradzania 
bazującego właśnie na mentoringu. Ogromną jego 
zaletą jest elastyczność, możliwość dostosowywania 
do indywidulanych potrzeb i  potencjału jednostki, 
ale też perspektywa zarysowania planu mentoringu 
wokół aspektów, na których zależy pracodawcy. 

Inkubatory jakości
Inkubatory jakości czerpią z  historycznych 

doświadczeń japońskich kół jakości, jednak do-
stosowywane są do współczesnych uwarunkowań 
i specyfiki organizacyjnej danego przedsiębiorstwa, 
działając w wielu firmach, w których wdrożono TQM. 
Są to niewielkie zespoły pracowników (od trzech do 
kilkunastu osób, zazwyczaj z podobnego szczebla or-
ganizacyjnego), których celem jest doskonalenie pro-
cesów i poprawa jakości w codziennej pracy (często 
wg metody małych kroków), ale także podnoszenie 
kompetencji ich członków. Inkubatory w odróżnieniu 
od wspólnot praktyków wymagają większego zaanga-
żowania kierownictwa firmy, m.in. poprzez rozwijanie 
sprzyjającej kultury organizacyjnej oraz zapewnienie 
doświadczonych liderów koordynujących pracę/
moderatorów dbających o jakość dyskusji. Docelowo, 
w  miarę rozwoju następnych inkubatorów jakości 
w  firmie, gdy wiedza o  sposobie koordynowania 
i moderowania jest przekazywana kolejnym zespo-
łom (które uczą się od siebie sposobów działania 
w ramach inkubatora), w prace coraz liczniejszych 
inkubatorów powinni być włączeni możliwie wszyscy 
zatrudnieni (łącznie ze szczeblem kierowniczym). 

Ważnymi warunkami, niezbędnymi dla organiza-
cji i osiągnięcia rezultatów pracy takich zespołów, są:
• dobrowolność uczestnictwa w  pracach inkuba-

tora – istotna jest rola kierownictwa, które nie 
zmusza, ale buduje rzeczywiste zaangażowanie 
wśród pracowników,

• otwarta komunikacja, brak obaw przed mówie-
niem prawdy  – są one wynikiem przywództwa 
bazującego na zaufaniu i partnerstwie,

• konsekwentna realizacja ustaleń wynikających 
z pracy zespołu, aby nie zawieść nadziei pracow-
ników na pozytywne zmiany, a  tym samym nie 
zaprzepaścić ich zaangażowania1.

Praktyczne zastosowania
Opisane powyżej koncepcje sposobów współ-

pracy, budowania wiedzy i  doskonalenia jakości 
procesów wewnątrz organizacji różnią się stopniem 

złożoności i  czasem, który może być potrzebny na 
dostosowanie kultury organizacyjnej do ich udanego 
wdrożenia (zwłaszcza dla inkubatorów jakości). Nie 
wyczerpują one absolutnie katalogu dostępnych in-
strumentów do budowania jakości, który jest bardzo 
szeroki, ale są jednymi z  cenionych i  efektywnych 
dróg do podniesienia świadomości w zakresie jakości 
oraz minimalizacji ryzyk w tym obszarze.

W  jaki sposób można wykorzystać wspólnotę 
praktyków, mentoring czy inkubator jakości? Oprócz 
wspomnianych wcześniej „rad” i „sieci” wartościo-
we są np. spotkania praktyków w  formule „forum 
praktyków”  – cykliczne spotkania poświęcone 
tylko określonej tematyce, np. walidacji, specyfice 
obowiązków Osoby Wykwalifikowanej, wyzwaniom 
technologii wytwarzania. Mogą być one doskonałą 
okazją do dzielenia się wiedzą ekspercką z  mniej 
doświadczonymi pracownikami z tego samego dzia-
łu lub współuczestnikami danego procesu z innych 
obszarów. Pozwala to na doskonalenie standaryzacji 
procesu, zapobieganie błędom oraz zacieśnianie sieci 
kontaktów i współpracy.

Także planowanie zadań w  ramach procesu 
kontroli zmian może sprawdzić się w formacie eks-
perckiego spotkania, zwłaszcza tam, gdzie zmiana 
dotyka wielu obszarów i wymaga przemyślanego oraz 
skoordynowanego zarządzenia wieloma działaniami.

Powstające często samorzutnie wspólnoty prak-
tyków – pasjonatów cyfrowych rozwiązań – też mają 
szansę realizacji na fali digitalizacji wielu procesów 
i  wskaźników, dając możliwość wymiany wiedzy 
pomiędzy działami/zespołami i  przyspieszając 
wdrażanie nowych, efektywniejszych lub bardziej 
niezawodnych rozwiązań, w tym w obszarze szeroko 
rozumianej jakości (pod warunkiem zapobiegania 
„wypaleniu” grupy, o którym wspomniano wcześniej).

Z  kolei mentoring np. krótkoterminowy, połą-
czony z action learning, znajduje szereg zastosowań 
podczas wdrażania nowych pracowników czy ich 
rotacji poziomej na inne stanowiska, zwłaszcza tam, 
gdzie procesy są skomplikowane i  mają krytyczny 
wpływ na jakość. Pomimo pozornej straty w postaci 
dużego zaangażowania mentora pozwala on skrócić 
czas potrzebny na wdrożenie oraz podnieść jakość 
realizowanych procesów. Może być także długofalową 
inwestycją w rozwój utalentowanych pracowników, 
kształtującą w nich przyszłą projakościową optykę 
patrzenia na procesy, w które będą angażowani.

Wdrożenie inkubatorów jakości należy zinte-
grować ze strategią i  kulturą przedsiębiorstwa, 
natomiast zacząć można od specyficznych działów 

Ogromną zaletą mentoringu jest jego 
elastyczność, możliwość dostosowywania do 
indywidulanych potrzeb i potencjału jednostki
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czy procesów, gdzie istnieje już dobra podbudowa 
do współpracy w  zakresie ciągłego doskonalenia 
jakości i budowania wiedzy w zespole – np. w części 
organizacji takie zmiany zaczyna się od pilotażowych 
inkubatorów w laboratoriach kontroli jakości.

Efekty doskonalenia jakości poprzez współpracę 
i przepływ wiedzy

Cechą charakterystyczną opisanych wyżej spo-
sobów doskonalenia jakości jest ich funkcjonowanie 
zazwyczaj poza klasyczną hierarchiczną strukturą 
organizacji. Wpisuje się to w coraz bardziej widoczną 
tendencję do spłaszczania struktur i  promowania 
pracy zespołowej z częściej poziomym niż pionowym 

przepływem informacji. Wzrasta także wielofunk-
cyjność zespołów, co zaczyna prowadzić do ewolucji 
organizacyjnej  – promującej m.in. współdziałanie 
i współdzielenie informacji. A. Blikle pisze o inkuba-
torach jakości, że „wywołują one potrzebę narzędzi 
i wiedzy, którymi mogłyby się posłużyć. Wytworzenie 
tego »głodu wiedzy« stwarza sytuację edukacyjną, 
w  której […] ludzie »się uczą«, a  nie »są uczeni« 
lub – jeszcze gorzej – »pouczani«”1.

Dzięki takiemu podejściu do kooperacji we-
wnątrz- i  międzyzespołowej w  zakresie jakości, 
otwartej komunikacji i dzielenia się wiedzą ułatwia 
się pracownikom jak najpełniejsze zrozumienie 
zachodzących w  firmie procesów, prowadzące do 
zadawania pytań „dlaczego?”, zamiast dostarczania 
im mniej efektywnych, tradycyjnych szkoleń, po 
których głównym pytaniem jest „jak?”4. Przekłada 
się to m.in. na szereg pożądanych w firmie rezulta-
tów – patrz ramka.

Powyższe efekty współpracy oddają ważną ce-
chę koncepcji „zarządzania przez jakość”: bazowe 
kryterium oceny efektywności takiego zarządzania 
stanowi jakość (produktów i działań), a jednocześnie 
efektem niejako ubocznym nastawionych na współ-
pracę działań nad doskonaleniem jakości staje się 
także poprawa produktywności oraz innowacyjności.

***

Oczywiście naiwnością byłoby twierdzenie, że 
wdrożenie i funkcjonowanie dobrej, efektywnej po-
ziomej współpracy i wymiany wiedzy w organizacji 
będzie przebiegać bezproblemowo. Wymaga to nie-
ustannego wysiłku i ze strony jednostki (przedłożenie 
pracy zespołowej nad indywidualne osiągnięcia, 
umiejętność osiągania kompromisów) i całej organi-
zacji (czasochłonne budowanie oraz podtrzymywanie 
przez liderów poczucia wspólnego celu, konflikt 
z krótkoterminowymi priorytetami poszczególnych 
zespołów itp.). Jednak długofalowo jest to inwestycja 
w sprostanie wyzwaniom prawnym, regulacyjnym, 
jakościowym i rynkowym, za którymi trudno będzie 
nadążyć przy niewielkim poziomie zaangażowania 
i zwykłym przestrzeganiu procedur. Potrzebna jest 
autentyczna współpraca, zwłaszcza jeśli chodzi 
o zasoby posiadanej i stosowanej w praktyce wiedzy, 
ponieważ „nasze czasy upływają pod znakiem donio-
słych zmian, wynikających z dominacji gospodarki 
opartej na wiedzy i pracownikach, który tę wiedzę 
wykorzystują”3.

Przypisy
1 Doktryna jakości, Blikle A. J., Helion 2017.
2 Zarządzanie jakością z przykładami, Hamrol A., PWN 

2008.
3 O  efektywnej współpracy. Harvard Business Review, 

ICAN Institute 2014.
4 Reingeenering the Corporation, Hammer M., Champy 

J, Harper Business 1993.

Z A L E T Y  K O O P E R A C J I 
W E W N Ą T R Z -  I   M I Ę D Z Y Z E S P O Ł O W E J 
W   Z A K R E S I E  J A K O Ś C I

• efektywniejsze wdrożenie nowych pracowników,
• większa „multidyscyplinarność” personelu,
• zwiększanie kapitału wiedzy wewnątrz 

organizacji i jego lepsze wykorzystanie,
• redukcja liczby błędów przy jednoczesnym 

wzroście liczby usprawnień,
• ulepszone standardy, dzielenie się najlepszymi praktykami,
• skrócenie czasu podejmowania decyzji,
• wzrost samodzielności i poczucia odpowiedzialności zespołów,
• długofalowe oddziaływanie na wzrost 

zaangażowania i kreatywności pracowników,
• poprawa relacji społecznych między pracownikami.
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+48 58 301 59 03 | +48 502 503 061 | bema.com.pl | bema@bema.com.pl
BEMA Budowa Maszyn BRZOSKOWSKI ul. Sandomierska 55/57 80-074 Gdańsk

NASZA OFERTA  
OBEJMUJE RÓWNIEŻ:
 Mieszalniki Fazy Olejowej i Wodnej.  

 Dodatkowe wyposażenie (podesty  

obsługowe, rurociągi obsługowe, stoły, regały).  

 Transport, rozruch urządzeń i szkolenie załogi.  

 Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne. 

 Dostosowanie urządzeń do  

indywidualnych wymagań użytkownika.  

 Wykonanie zgodnie z GMP, ATEX.

Mieszalnik homogenizujący  
MH 200 pokrywa uchylna

Mieszalnik homogenizujący  
MH 150

Mieszalnik homogenizujący  
MH 50 panel

Mieszalnik homogenizujący  
MH 50 pokrywa

Mieszalnik  
homogenizujący  

MH 2000 do pracy  
w strefie wybuchowej EX

Mieszalnik  
homogenizujący MH 50

Mieszalnik homogenizujący MH 600  
i Mieszalnik fazy olejowej MFO 400

Mieszalnik homogenizujący  
MH 1000

Nasza oferta to przede wszystkim urządzenia  
dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego.

Przedsiębiorstwo  
BEMA Budowa Maszyn BRZOSKOWSKI  

jest firmą rodzinną, której początki sięgają roku 1957



Aldona Senczkowska-Soroka: Polfarmex 
produkuje leki w Polsce już ponad 30 lat. 
Z jakimi problemami muszą mierzyć się 
krajowi producenci dzisiaj, a jakie pojawią się 
w najbliższej przyszłości? 
Marek Wośko: Głównym problemem na pewno jest 
obecna sytuacja ekonomiczna, galopująca inflacja, 
skutki pandemii i wojna za wschodnią granicą. Nie-
wątpliwie mamy do czynienia z rynkiem pracownika 
i  z  pewnością wyzwaniem dla firm jest pozyskanie 
kandydatów, zarówno tych wysoko- jak i  mniej 
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JAKOŚĆ BEZ DYSKUSJI
– W farmacji nikt nie dyskutuje o jakości. Musi być zapewniona. Nie ma innej 
drogi. Albo lek jest dobry, albo go nie ma. Dlatego od zawsze mocno 
stawiamy i inwestujemy w ten obszar. Bardzo ważny jest tutaj oczywiście 
sprzęt, ponieważ zmienia się technologia i wymogi, którym muszą sprostać 
nasze produkty. To ważne, bo stawką jest bezpieczeństwo i ludzkie 
zdrowie – mówi Marek Wośko, prezes zarządu Polfarmex S.A. 

wykwalifikowanych. Dotyczy to nie tylko farmacji 
przemysłowej.

Branża farmaceutyczna jest mocno regulowana, 
także jeśli chodzi o ceny, wymagania GMP. Jeżeli do 
tego dołożymy większą gotowość do zmiany praco-
dawcy, można powiedzieć, że wiele wyzwań przed 
nami, ale staramy się radzić sobie z nimi. Również 
uwzględniając obecny trend w gospodarce w naszej 
polityce płacowej.

Dzisiaj bardzo trudno mówić, co będzie za chwilę, 
za kilka lat. Być może okaże się, że część migracji sta-
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nie się szansą na uzupełnienie krajowych niedoborów 
kadrowych. Oczywiście, jeśli wykorzystamy tę szansę 
i poprowadzimy mądrą politykę. Trzeba pamiętać, że 
nasz kraj się starzeje, a prognozy nie są najlepsze.

Sektor farmaceutyczny – jak pan 
wspomniał – boryka się z problemem niedoboru 
pracowników już od wielu lat. Czy podejmujecie 
jakieś współprace, działania, aby lepiej sobie 
z nim radzić?

Przede wszystkim stawiamy na budowę pozy-
tywnych doświadczeń kandydatów. Składają się na 
nie: kultura organizacyjna bazująca na otwartości 
i szacunku, wspieranie przyjaznego środowiska pra-
cy oraz system doskonalenia zawodowego, będący 
połączeniem wzmacniania kompetencji w zakresie 
obsługi dostępnej technologii wytwórczej oraz syste-
mu GMP. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy pilotaż 
programu mentoringowego w obszarze suchych form 
leków. Naszym celem było z  jednej strony szybkie, 
efektywne i skuteczne wdrożenie pracownika w jego 
zakres obowiązków oraz sprawne włączenie w kulturę 
organizacyjną, natomiast z drugiej pomoc w zakli-
matyzowaniu się w firmie oraz w zintegrowaniu ze 
współpracownikami. Mentorzy, dzieląc się swoimi 
doświadczeniami z młodszymi stażem kolegami i ko-
leżankami, jednocześnie przyczyniają się do budowy 
systemu transferu wiedzy  – tak ważnego aspektu 
w złożonym systemie jakościowym, jakim jest GMP. 
Ponadto, współtworząc system wdrażania nowego 
pracownika do firmy, pomagają budować kulturę orga-
nizacyjną bazującą na otwartości, dialogu i wsparciu.

Utrzymujemy też stałą współpracę z ośrodkami 
akademickimi województwa  – to spora szansa na 
pozyskanie pracowników. Współpracujemy w  tym 
zakresie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz 
Politechniką Łódzką. Uczestniczymy w konferencjach 
studenckich, pokazując perspektywy rozwoju karie-
ry w  branży farmaceutycznej. Wspieramy również 
środowisko młodych naukowców Wydziału Chemicz-
nego Politechniki Łódzkiej, będąc od wielu już lat 
sponsorem jednej z nagród w konkursie o Nagrodę 
im. prof. Osmana Achmatowicza, za najlepszą pracę 
dyplomową obronioną na tym wydziale. Chcemy być 
perspektywicznym pracodawcą, takim, z  którym 
warto związać się na dłużej. 

Kontrola jakości to jeden z najważniejszych 
działów każdej firmy farmaceutycznej. Jest 
gwarancją bezpieczeństwa leku, a co za tym 
idzie – zdrowia pacjenta. Czy w tej dziedzinie 
planujecie nowe inwestycje?

W farmacji nikt nie dyskutuje o jakości. Musi być 
zapewniona. Nie ma innej drogi. Albo lek jest dobry, 
albo go nie ma. Dlatego od zawsze mocno stawiamy 
i  inwestujemy w ten obszar. Bardzo ważny jest tutaj 
oczywiście sprzęt, ponieważ zmienia się technologia 
i wymogi, którym muszą sprostać nasze produkty. To 
ważne, gdyż stawką jest bezpieczeństwo i ludzkie zdro-

wie. W ciągu ostatnich dwóch lat inwestycje w nowo-
czesne zaplecze sprzętowe w obszarze kontroli jakości 
objęły ok. 40 proc. naszego wyposażenia. Łącznie w tym 
czasie zakupiliśmy kilkanaście urządzeń analitycznych. 
Oczywiście nie należy tutaj zapominać o człowieku 
pilnującym tej jakości. Inwestowanie w ludzi, którzy 
o jakość dbają i jej pilnują, także jest bardzo ważne. Nasz 
zespół kontroli jakości stale się powiększa. 

Jakimi jeszcze inwestycjami zrealizowanymi 
w ostatnim czasie możecie się pochwalić?

Otoczenie bardzo dynamicznie się zmienia, więc 
inwestycje są konieczne. Obecnie skupiamy się na 
modernizacji parku maszynowego. Wymieniamy 
urządzenia na wydajniejsze, efektywniejsze, dające 
lepszy nadzór nad procesami, ale także takie, które 
w części mogą wspomóc pracę ludzi, co pozwoli wyko-
rzystać ich kompetencje, by wzmocnić inne obszary 
procesu produkcyjnego.

Nie tak dawno, bo pod koniec ubiegłego roku, 
uruchomiliśmy nową linię blistrująco-pakującą, 
złożoną z  blistrownicy i  dwóch kartoniarek: jed-
nostkowej i zbiorczej. Tym samym nasz zakład pro-
dukcyjny w Kutnie dysponuje teraz łącznie 5 liniami 
blistrująco-pakującymi w  obszarze suchych form 
leków. Plany na ten i przyszły rok to przygotowanie 
nowych pomieszczeń pod linię produkcyjną form 
suchych z zastosowaniem do mieszania i transportu 
binów. Pierwszy etap realizacji tego projektu, czyli 
uruchomienie procesów granulacji i mieszania, gdzie 
planowane jest uruchomienie wielofunkcyjnej stacji 
mieszającej, chcemy zakończyć w drugim kwartale 
przyszłego roku. W  kolejnym  etapie planujemy 
uruchomić procesy tabletkowania i  powlekania. 
Dodatkowo, w  zakresie naszych form płynnych, 
przystępujemy do zakupu monobloku rozlewająco-
-zamykającego, który zwiększy wydajność rozlewu 
o  25 procent. Wzrost wydajności produkcji musi 
pociągnąć za sobą również powiększenie naszych 
możliwości składowania wyrobów gotowych oraz 
opakowań w  bezpośrednim sąsiedztwie linii roz-
lewającej. Budżet tych dwóch inwestycji to łącznie 
14 milionów złotych. 

W  ciągu najbliższego roku oddamy do użytku 
także instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy ponad 
900 KW z możliwością jej dalszej rozbudowy. Dzięki 
temu będziemy w  stanie uzupełnić nasze roczne 
zapotrzebowanie na energię elektryczną głównie 
w  szczycie okresu letniego, gdy pobór z  sieci jest 
największy. Wartość tej inwestycji to ponad 3 miliony 
złotych.

W branży generycznej radzimy sobie bardzo 
dobrze od lat, pomimo cen leków, które wciąż 
mamy jedne z najniższych w Europie
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Polska farmacja, mimo trudności, to jedna z branż 
prężnie się rozwijających. W którym kierunku 
zmierza?

Polski rynek to rynek generyczny. Oczywiście 
są próby szukania nowych molekuł, ale uważam, że 
jako kraju na razie nas na to nie stać. Wynalezienie 
nowej cząsteczki czynnej farmakologicznie to bardzo 
kosztowny i długi proces. A pozostaje jeszcze kwestia 
komercjalizacji. Czy w Polsce można to zrobić? Myślę, 
że w części na pewno tak. Aczkolwiek nie ma rzeczy 
niemożliwych. 

W  branży generycznej radzimy sobie bardzo 
dobrze od lat, pomimo cen leków, które wciąż mamy 
jedne z  najniższych w  Europie. Średnia cena leku, 
który produkujemy w  Polfarmexie, wynosi kilka-
naście złotych. To niewiele, gdyż mniej więcej tyle 
zapłacimy za kawę w  kawiarni. Ceny podobne, ale 
nakłady finansowe oraz intelektualne są drastycznie 
różne. Tak być nie powinno, jeżeli chcemy rozwijać 
ten sektor gospodarki. 

Doceniamy fakt, że kwestia rozwoju produkcji 
farmaceutycznej w Polsce zajmuje istotne miejsce 
w  planach Ministerstwa Zdrowia. Jako producent 
chcemy być jednocześnie partnerem dla resortu 
zdrowia. Stale inwestujemy we wzrost mocy wy-
twórczych, a  część tych inwestycji realizujemy 
w  dość trudnym obecnie czasie. Kluczowe jest tu 
wypracowanie pewnej równowagi, złotego środka 
między oczekiwaniami i  możliwościami płatnika 
publicznego a możliwościami producentów. Wspól-
nym celem jest przecież jak największy i najszerszy 

dostęp pacjentów do niezbędnych terapii farmako-
logicznych. 

Warto podkreślić, że polski przemysł farma-
ceutyczny dał sobie świetnie radę także w  czasie 
pandemii, kiedy przerwane zostały łańcuchy dostaw. 
Pamiętajmy, że branżę czeka również uruchomienie 
produkcji API na terenie UE, co jest mądrym posunię-
ciem. Szkoda, że zdaliśmy sobie sprawę z tego dopiero 
w czasie kryzysu wywołanego przez COVID-19. Chciał-
bym tu przypomnieć, że API mieliśmy kiedyś u siebie, 
ale rosnące koszty pracy i regulacje prawne oraz ekolo-
giczne spowodowały, że nie mogliśmy konkurować np. 
z Indiami. Warto jednak wrócić, nawet mimo kosztów, 
do bezpiecznych rozwiązań. To się opłaca.

Mówimy o tym, co czeka branżę. A jaki jest 
Polfarmex dzisiaj?

Coraz lepiej poukładany. Na pewno pandemia 
i  sytuacja ekonomiczna zmieniły organizację fir-
my  – z  perspektywy czasu myślę, że we właściwy, 
korzystny sposób. Jestem mile zaskoczony postawą 
naszych pracowników, którzy rozumieją konieczność 
tych zmian, dostosowywanie się do nowej rzeczywisto-
ści. Trzeba pamiętać, że ta znana nam sprzed pandemii 
już nie wróci. Będziemy musieli myśleć bardziej ekono-
micznie, ponieważ rynek globalny, który funkcjonował 
przed 2020 r., zawiódł w czasie pandemii. Dlatego dy-
wersyfikacja źródeł dostaw to dla nas podstawa zmian. 
Najważniejsze, żeby leki były bliżej pacjenta i ich nie 
zabrakło. To kosztuje, ale jak wiemy, jest ogromnie 
ważne. Trudno z tym dyskutować.
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Jaka jest pana wizja firmy na przyszłość? 
Z  pewnością specjalizacja, na niej zamierzamy 

się skoncentrować. Obecnie produkujemy formy 
stałe, płynne i wziewne, a chcemy postawić na ob-
szar oddechowy. To trudne produkty, ale mamy tutaj 
spore doświadczenie. Kilka lat temu wprowadziliśmy 
pierwszy na świecie generyk globalnego leku odde-
chowego. Chodzi o  Asaris, czyli kombinację dwóch 
cząsteczek w  ściśle odmierzonych mikrodozach, 
podawanych za pomocą zintegrowanego inhalato-
ra. To przykład, że pomimo różnych przeciwności, 
udało się osiągnąć cel. Jesteśmy z  niego bardzo 
dumni. Planujemy konsekwentnie zwiększać zasięg 
naszego produktu zarówno w  dostępności dla pa-
cjentów w kraju, jak i w zakresie zapotrzebowania 
na rynkach zagranicznych. Stąd nasze intensywne 
działania zmierzające do jego rejestracji na rynkach 
państw Unii Europejskiej i Azji. Naszym celem jest 
dalszy rozwój portfela produktowego w  ramach 
form inhalacyjnych – to jeden z elementów strategii 
Grupy Polfarmex. Wykorzystujemy naszą wiedzę 
i dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie rozwoju 
form wziewnych na bazie platformy proszkowych 
inhalatorów wielodawkowych.

Prowadzicie też badania nad nowoczesnymi 
insulinami. 

A także program związany z cukrzycą w ogóle. Na-
sze badania realizujemy od 2017 roku w laboratorium 
biotechnologicznym w  Łodzi. Wtedy to podjęliśmy 
decyzję o rozpoczęciu pracy w obszarze tzw. czerwonej 
biotechnologii, a dokładnie w zakresie biologicznych 
leków biopodobnych. W ramach dotychczasowej dzia-
łalności z powodzeniem zrealizowaliśmy dwa projekty 
infrastrukturalne, które wspomogły nas w zakupie 
wysokiej klasy urządzeń laboratoryjnych. Wszystko to 
pozwoliło na stworzenie laboratoriów badawczo-roz-
wojowych dysponujących urządzeniami spełniającymi 
najwyższe światowe standardy. Zastosowanie narzędzi 
inżynierii genetycznej i nauk pokrewnych pozwoliło na 
stworzenie rekombinowanych szczepów mikrobiolo-
gicznych wykorzystywanych w charakterze wydajnych 
producentów białek. Opracowana przez naszych na-
ukowców technologia bioreaktorowej produkcji ww. 
białek oraz ich oczyszczania pozwala nam z dużym 
optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość.

Poza tym, zgodnie z naszą strategią Gx+ – tworze-
nia leków generycznych z wartością dodaną – opra-
cowujemy nowe postacie znanych leków, jak tabletki 
wieloskładnikowe o  modyfikowanym uwalnianiu 
substancji czynnej, dające nowe możliwości tera-
peutyczne, np. w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Angażujecie się w pomoc i życie społeczności 
lokalnej. Jakie działania są dla was najważniejsze 
i jak chcecie je wzmacniać?

To aspekt bardzo dla nas istotny, chcemy jeszcze 
mocniej działać na rzecz lokalnej społeczności. Dlacze-
go? Nasi pracownicy mieszkają tutaj i także korzystają 

z tej pomocy. To konkretne i celowane kroki. Chodzi 
przede wszystkim o wsparcie o charakterze charyta-
tywnym, a także dla szkół, przedszkoli w zakresie np. 
wyposażenia dydaktycznego, sportowców i instytucji 
kulturalnych. Od kilku lat jesteśmy sponsorem Łu-
kasza Wójcika, kutnowskiego szybownika, mistrza 
Europy i wicemistrza świata w klasie otwartej. Ponadto 
wspieramy największe w naszym regionie wydarzenia 
kulturalne, na czele ze Świętem Róży. Wierzymy, że 
inwestując w kulturę, przyczyniamy się do budowania 
trwałych więzi oraz pozytywnych emocji. Jesteśmy 
dumni, że jako sponsor oraz partner wielu wydarzeń 
mamy wpływ na kształtowanie miejskiej przestrzeni 
i  możemy sprawiać, że Kutno  – miasto, w  którym 
prowadzimy działalność – staje się miejscem jak naj-
lepszym do życia. 

Pomagaliśmy też w czasie pandemii, kiedy wielu 
produktów brakowało. Przekazaliśmy niezbędne 
środki ochrony osobistej oraz dezynfekcyjne Kut-
nowskiemu Szpitalowi Samorządowemu zaraz na 
początku pandemii, gdy wysoki popyt powodował 
znaczny wzrost cen. Uruchomiliśmy swoje zapasy, 
by wesprzeć placówkę. Wsparliśmy ratowników 
medycznych z  Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa 
Medycznego w Łodzi, przekazując im specjalistyczną 
odzież ochronną oraz środki ochrony indywidulanej: 
kombinezony z  ochroną biologiczną, maski peł-
notwarzowe wraz z filtrami.

Bardzo ważna jest dla nas także edukacja. Dlatego 
dzięki inicjatywie mojego ojca i  Fundacji Rodziny 
Wośko, w  2016 roku utworzone zostało Akademic-
kie Liceum Ogólnokształcące z  Oddziałami Dwuję-
zycznymi w  Kutnie. Obecnie kształci na kierunku 
medyczno-farmaceutycznym, matematycznym 
i ogólnym. Posiada również bardzo silnych partnerów 
edukacyjnych, wśród nich jest Uniwersytet Medyczny, 
Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki. 

Ponadto w  tym roku szkolnym, zrealizowany 
przez uczniów ALO projekt społeczny „StayStrong” 
w  ramach Ogólnopolskiej Olimpiady „Zwolnieni 
z Teorii”, zdobył tytuł najlepszego projektu w Polsce 
w kategorii „Zdrowie i sport”. To ogromny sukces, tym 
bardziej, że ocenie było poddawanych ponad tysiąc 
projektów. Jestem niezwykle dumny z faktu, że szkoła 
tak dynamicznie się rozwija. 
__________________________________________________________

Rozmawiała Aldona Senczkowska-Soroka,
redaktor czasopisma „Przemysł Farmaceutyczny”

z dodatkiem „Kierunek Kosmetyki”
oraz portalu kierunekFARMACJA.pl

Utrzymujemy stałą współpracę z ośrodkami 
akademickimi województwa
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Damian Sztucki
niezależny ekspert

Globalizacja rynków prowadzi do sytuacji, w których wcześniej zlokalizowane 
endemicznie toksyny są wysyłane w każdy zakątek świata 
w zanieczyszczonych produktach (spożywczych, leczniczych, kosmetycznych 
itd.). W ostatnich latach, ze względu na brak naturalnych czynników 
kontrolnych, ekspansja niektórych roślin inwazyjnych stwarza poważne 
problemy dla zwierząt i – poprzez produkty zwierzęce – także dla ludzi.
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ZANIECZYSZCZENIA
GENOTOKSYCZNE
w produktach leczniczych

22   Przemysł Farmaceutyczny   2/2022



T E M A T  N U M E R U :  P O  P I E R W S Z E . . .  J A K O Ś Ć

Zatrucia epizodyczne i  katastroficzne, ostre 
i przewlekłe zostały udokumentowane zwłasz-
cza w krajach rozwijających się. Wykazano, że 

chwasty zawierające PA zanieczyszczają surowce po-
chodzenia roślinnego wykorzystywane do produkcji 
żywności, suplementów diety i ziołowych produktów 
leczniczych (HMP).

N-nitrozoaminy
Budowa chemiczna i występowanie

Nitrozoaminy (lub bardziej formalnie N-nitrozo-
aminy) to związki organiczne o budowie chemicznej 
R2N−N=O, gdzie R oznacza zwykle grupę alkilową (rys. 
1). Zawierają grupę nitrozową związaną z deprotono-
waną aminą. Większość nitrozoamin ma działanie 
rakotwórcze u zwierząt. N-nitrozoaminy są pochod-
nymi II-rzędowych dialkilo-, diarylo- lub alkiloarylo-
amin bądź też II-rzędowych amin cyklicznych; pro-
duktami reakcji azotynu z aminami, wytwarzanymi 
w podwyższonej temperaturze i środowisku o niskim 
pH. Są wykrywane głównie w  żywności i  napojach 
po przetworzeniu. N-nitrozoaminy to w większości 
związki chemicznie stabilne w szerokim zakresie pH 
i temperatury.

Nitrozoaminy występują w  wodzie, glebie i  po-
wietrzu. Mogą być odpowiedzialne za skażenie żyw-
ności, pasz (gdzie stwarzają największe zagrożenie 
dla zdrowia), leków, kosmetyków i pestycydów. Ich 
wchłanianie następuje przez skórę, drogi odde-
chowe i  przewód pokarmowy. Istnieją dowody na 
to, że związki nitrozowe mogą powstawać in vivo 
z azotynów lub azotanów oraz pierwszorzędowych, 
drugorzędowych i trzeciorzędowych amin w narzą-
dach osób, które najwyraźniej nie były narażone na 
działanie tych związków. 

Źródła i powstawanie 
Zanieczyszczenia nitrozoaminami mogą powsta-

wać podczas przetwarzania substancji czynnych 
w  określonych warunkach przetwórczych oraz 
w obecności niektórych rodzajów surowców, mate-
riałów wyjściowych i półproduktów. Główną przyczy-
ną formowania się tych związków chemicznych jest 
wykorzystanie w  procesie produkcyjnym azotanu 
sodu i innych azotynów w obecności drugorzędowych 
i trzeciorzędowych amin. Aminy te są często obecne 
w odczynnikach i rozpuszczalnikach. Rozpuszczalni-
ki, odczynniki i katalizatory poddane odzyskiwaniu 
w  zakładzie produkcyjnym mogą stwarzać ryzyko 
tworzenia nitrozoamin ze względu na obecność amin 
w  strumieniach odpadów wysyłanych do odzysku. 
Częstym źródłem nitrozoamin są także materiały 
wyjściowe i półprodukty dostarczane przez różnych 
dostawców. Im dłuższy łańcuch dostaw, tym więcej 
czynników wpływających na wzrost ryzyka związa-
nego z produktem końcowym. 

N-nitrozoaminy powstają w  reakcji elektrofi-
lowej zastąpienia azotu organicznego związkiem 
nitrozującym. Powstawanie nitrozoamin zależy od: 

środowiska pH, zasadowości aminy i  temperatury. 
Pierwszorzędowe aminy alifatyczne i  aromatyczne 
przy niskim pH i  niskiej temperaturze nie tworzą 
związków nitrozowych, a reakcja z azotynem prze-
biega pod wpływem soli diazoniowych. Szybkość 
powstawania N-nitrozoamin z amin drugorzędowych 
wzrasta proporcjonalnie ze spadkiem zasadowości 
amin. Trzeciorzędowe aminy alifatyczne nie reagują 
z  podtlenkiem azotu III w  silnie kwaśnym pH. Ni-
trozoaminy są stosunkowo stabilne w  warunkach 
panujących w organizmach, zanim zostaną poddane 
degradacji do biologicznie czynnych pochodnych.

Toksyczność
Poza działaniem rakotwórczym i  mutagennym 

wykazują duże właściwości genotoksyczne i  silne 
powinowactwo w  stosunku do zasad purynowych 
i pirymidynowych obecnych w białkach oraz kwasach 
nukleinowych. Występowanie nitrozoaminy nie ogra-
nicza się jedynie do produktów leczniczych, ponieważ 
są one powszechne w środowisku i naszym życiu co-
dziennym, np. w żywności (wędliny, wędzone mięso), 
dymie tytoniowym, gumach, tworzywach sztucznych.

Niezależnie od drogi podania ich działanie tok-
syczne przejawia się głównie w znacznym uszkodze-
niu wątroby, najczęściej w postaci martwicy tkanki 
wątrobowej z  licznymi zmianami krwotocznymi. 
Nitrozoaminy docierają do wątroby wraz z  krwią. 
W mikrosomach wątroby obecne są enzymy odpowie-
dzialne za reakcje pierwszej i drugiej fazy biotrans-
formacji związków nitrozowych. Głównym celem obu 
faz biotransformacji związków egzogennych, w tym 
ksenobiotyków, jest zwiększenie ich rozpuszczalno-
ści w wodzie, co ułatwia ich wydalanie z organizmu.

Alkaloidy pirolizydynowe
Budowa chemiczna i występowanie 

Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to heterocykliczne 
związki organiczne pochodzące od ornityny, zawie-
rające w swojej budowie chemicznej azot; naturalnie 
występują w  roślinach. Kilkaset strukturalnie od-
rębnych PA znaleziono w niskich stężeniach w kilku 
tysiącach różnych gatunków roślin. Wiele z nich to 
nierzadko chwasty pospolite, chętnie spożywane 
przez ludzi bądź wykorzystywane do produkcji żyw-
ności i produktów leczniczych. Występują w naturze 
w ponad 6 000 roślin, co stanowi około 3% świato-
wych roślin kwitnących.

Zarówno skład, jak i stężenie PA mogą się zmie-
niać i  zależeć od różnych czynników, takich jak 
gatunek, wiek i  część rośliny, odmiana, pora roku, 

N-nitrozoaminy powstają w reakcji 
elektrofilowej zastąpienia azotu organicznego 
związkiem nitrozującym
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lokalizacja itp. Zatem wszystkie znane PA rośliny za-
wierającej PA niekoniecznie są obecne w tym samym 
czasie. Te same gatunki rosnące w różnych miejscach 
lub w  różnych porach roku mogą zawierać różne 
alkaloidy. Toksyny są zwykle skoncentrowane w na-
sionach i  kwitnących częściach rośliny, a  ich ilość 
spada w liściach, łodygach i korzeniach. Większość 
roślin wytwarza mieszaniny PA w różnych stężeniach 
w zakresie od mniej niż 0,001% do 5% w niektórych 
nasionach roślin. Surowce botaniczne na ogół wydają 
się być zanieczyszczone (bardzo) niskimi poziomami 
PA, ale dzięki rozwiniętym metodom analitycznym 
(LC-MS/MS) nawet śladowe ilości PA mogą być teraz 
wykrywane i określane ilościowo. 

Większość alkaloidów pirolizydynowych to estry 
utworzone między aminoalkoholami i  jednym lub 
dwoma alifatycznymi kwasami karboksylowymi. 
Stosowane aminoalkohole pochodzą z pirolizydyny 
i nazywane są necynami. Kwasy estryfikujące nekiny 
to tzw. kwasy nekikowe. Szlak syntezy tych alkalo-
idów zaczyna się od L-ornityny u roślin i L-argininy 
u zwierząt.

Toksyczność
Ostra toksyczność, genotoksyczność i potencjał 

rakotwórczy PA są znane od dziesięcioleci. Te alka-
loidy występują głównie w dwóch postaciach, a mia-
nowicie trzeciorzędowych zasad PA i PA-N-tlenków 
(PANO). W ciągu badań udowodniono, że jedynie te al-
kaloidy, które strukturalnie są 1,2-nienasycone, mają 
znaczenie dla oceny bezpieczeństwa, ponieważ PA bez 
tej cechy strukturalnej są uważane za nietoksyczne. 
Wykazano, że kilka PA wywołuje efekty genotok-
syczne (mutacje, wymiany chromatyd siostrzanych, 
aberracje chromosomowe) u  zwierząt i  systemów 
hodowli komórkowych po aktywacji metabolicznej. 
Niektóre PA indukują tworzenie mikrojąder w ery-
trocytach w szpiku kostnym myszy. W publicznym 
oświadczeniu Komitet ds. Ziołowych Produktów 
Leczniczych (HMPC) zalecił ograniczenie spożycia PA 
z ziołowych produktów leczniczych do 0,35 μg/dobę 
(przez maksymalnie 14 dni), w przeliczeniu na osobę 
o masie ciała 50 kg.

Szlak biosyntezy alkaloidów pirolizydynowych 
zachodzi w korzeniach rośliny, gdzie występują one 
w postaci N-tlenków. N-tlenki są bardzo polarnymi 
związkami, łatwo rozpuszczalnymi w  wodzie i  nie-
rozpuszczalnymi w  większości rozpuszczalników 
organicznych. W  przeciwieństwie do typowych al-
kaloidów trzeciorzędowych, nie są zdolne do niespe-
cyficznego przenikania błon biologicznych w formie 
nieprotonowanej. Ze względu na swoje właściwości, 
N-utlenione PA mogą być łatwo przeniesione do do-
celowego organu w roślinie. Są one pobierane przez 
cząsteczki transportera błonowego i przechowywane 
w  wakuolach. N-tlenki można łatwo zredukować 
do odpowiednich alkaloidów trzeciorzędowych, nie 
tylko w przewodzie pokarmowym czy w warunkach 
doświadczalnych, ale także w roślinach.

Minimalne wymagania strukturalne dotyczące 
toksyczności PA to: (1) podwójne wiązanie w pozycji 
1,2 ugrupowania pirolizydynowego; (2) podstawnik 
hydroksymetylowy (pozycja C-1) w ugrupowaniu pi-
rolizydynowym, najlepiej z drugą grupą hydroksylową 
w pozycji C-7; (3) estryfikacja pierwszorzędowej grupy 
hydroksymetylowej rozgałęzionym kwasem mono- 
lub dikarboksylowym zawierającym co najmniej 
5 atomów węgla (kwas nekikowy).

W  Suplemencie 10.6 Farmakopei Europejskiej 
1 lipca 2021 został opublikowany tekst podstawowy 
„Contaminant pyrrolizidine alkaloids”, natomiast za-
implementowany – 1 stycznia 2022 roku. Oznaczanie 
zanieczyszczeń alkaloidami pirolizydynowymi może 
być wykonywane na poziomie substancji roślinnej, 
substancji czynnej lub w końcowym produkcie lecz-
niczym. Niezależnie od sposobu postępowania, w spe-
cyfikacji produktu leczniczego powinna być ustalona 
wartość graniczna w  odniesieniu do maksymalnej 
dziennej dawki produktu leczniczego.

Spożycie alkaloidów przez ludzi
W  Europie i  większości krajów rozwiniętych 

poziom spożycia PA jest przeważnie niski. Poza bez-
pośrednim przyjmowaniem PA poprzez np. ziołowe 
produkty lecznicze zaobserwowano wtórne zanie-
czyszczenie żywności  – głównie tej pochodzenia 
zwierzęcego (mleko, jajka, miód, produkty pyłkowe), 
ale także w  zbożu, grochu, marchwi, pakowanych 
skrzynkach na sałaty, herbatach, przyprawach i  li-
kierach. W zależności od indywidualnych preferencji 
w doborze żywności, prawdopodobne jest duże zróż-
nicowanie ekspozycji na alkaloidy pirolizydynowe 
wśród ludzi.

W  2013 roku w  Niemczech Federalny Instytut 
Oceny Ryzyka (BfR) przeprowadził projekt badawczy 
„Oznaczanie alkaloidów pirolizydynowych w żywno-
ści i paszach”. W ramach projektu przeanalizowano 
pod kątem zawartości PA 221 różnych dostępnych 
na rynku próbek herbaty ziołowej i herbaty, a także 
leków ziołowych. Niektóre z tych herbat ziołowych 
były zaklasyfikowane jako ziołowe produkty lecz-
nicze. Całkowitą zawartość PA od 0 do 3430 μg/kg 
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RYS. 1
Ogólny wzór 

chemiczny 
nitrozoamin. R1 

oraz R2 stanowią 
grupy alkilowe lub 

arylowe
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dla ludzi i  mają ograniczone lub żadne zastosowa-
nie w produkcji farmaceutyków. Klasa II to metale 
powszechnie uważane za toksyny zależne od drogi 
podania człowiekowi. Pierwiastki klasy 2A mają 
stosunkowo wysoką możliwość występowania 
w  produkcie leczniczym i  znajdziemy wśród nich: 
kobalt (Co), nikiel (Ni) i wanad (V). Pierwiastki klasy 
2B mają zmniejszone prawdopodobieństwo występo-
wania w produkcie leczniczym związane z ich niską 
liczebnością i niskim potencjałem do izolacji z innymi 
materiałami: srebro (Ag), złoto (Au), iryd (Ir), osm 
(Os), pallad (Pd), platyna (Pt), rod (Rh), ruten (Ru), 
selen (Se) i  tal (Tl). Ostatnią, klasę III reprezentują 
pierwiastki o stosunkowo niskiej toksyczności przy 
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suchej masy oznaczono w próbkach herbat ziołowych 
i herbat, w tym herbaty z kopru włoskiego, herbaty 
rumiankowej, miętowej, z pokrzywy i herbaty z me-
lisy. Stwierdzono znaczne różnice w zawartości PA, 
również dla tej samej odmiany herbaty.

Farmakokinetyka
Bioaktywacja zachodzi głównie w wątrobie poprzez 

działanie kilku różnych oksydaz o mieszanej funkcji 
na alkaloidy dehydropirolizydynowe. Różne PA są 
przenoszone przez jelito kręte i  jelito czcze, ale nie 
przez żołądek. Badania z różnymi PA przeprowadza-
no między innymi na szczurach, myszach i królikach 
(doustnie, skórnie). Ogólnie rzecz biorąc można było 
wykazać, że szybkości resorpcji na stężenia w osoczu 
były znacznie niższe dla PANO niż dla PA. Wzorzec 
metaboliczny i  profile adduktów DNA wytwarzane 
przez mikrosomy wątroby ludzkiej są podobne do tych 
tworzonych w wątrobie szczura in vitro i in vivo, co 
wskazuje, że wyniki badań mechanistycznych z eks-
perymentalnymi gryzoniami mają duże znaczenie 
dla ludzi. Heliotryna była obecna w wątrobie szczura 
po dwóch minutach (3,7% całkowitej dawki), poziom 
osiągał szczyt po pięciu minutach (6,3%) i spadał do 
2,2% po jednej godzinie i 0,5% po 2,5 godziny. Wiązania 
radioaktywności w wątrobie, a zwłaszcza w płucach, 
były bardziej trwałe niż w innych narządach. Gdy zna-
kowany trytem N-tlenek indycyny podawano u myszy 
lub małp, po dwóch godzinach najwyższe stężenia 
radioaktywności występowały w  nerkach, wątro-
bie i  jelitach. Wydalanie z  moczem monokrotaliny 
u szczurów wyniosło 50-70% w ciągu pierwszego dnia. 
Pomimo niewielkich różnic między alkaloidami, około 
80% spożytych PA było wydalane w postaci niezmie-
nionej z moczem i kałem u szczurów. Po podaniu tym 
zwierzętom małych dawek trytowanej senecjoniny lub 
senecyfiliny (0,3-3,3 mg/kg) większość radioaktywno-
ści została wydalona z moczem i kałem w ciągu 4 dni. 

Dostępne dowody sugerują, że przyjmowane PA są 
szybko metabolizowane, następuje także szybkie wy-
dalanie niezmienionych alkaloidów i większości me-
tabolitów. Tak więc w ciągu kilku godzin w organizmie 
pozostaje tylko stosunkowo niewielka część dawki, 
w większości w postaci metabolitów związanych ze 
składnikami tkanek. Jest mało prawdopodobne, aby 
znaczna ilość niezmienionego alkaloidu pozostała 
w organizmie po pierwszym dniu.

Metale ciężkie
Klasyfikacja metali ciężkich

Zanieczyszczenia elementarne będące podmio-
tem wytycznej EMA zostały podzielone na trzy klasy 
w oparciu o ich toksyczność i prawdopodobieństwo 
wystąpienia w produkcie leczniczym (tab. 1). Głów-
nym źródłem metali ciężkich w końcowym produkcie 
jest m.in. sprzęt produkcyjny oraz wykorzystywanie 
metali jako katalizatorów reakcji chemicznych. 

Do pierwiastków klasy I  zalicza się: arsen (As), 
kadm (Cd), rtęć (Hg) i ołów (Pb), które są toksynami 

Pierwiastek Klasa
Droga podania (stężenie µg/g produktu)

Doustnie Pozajelitowo Wziewnie

Cd 1 0.5 0.2 0.3

Pb 1 0.5 0.5 0.5

As 1 1.5 1.5 0.2

Hg 1 3 0.3 0.1

Co 2A 5 0.5 0.3

V 2A 10 1 0.1

Ni 2A 20 2 0.5

Tl 2B 0.8 0.8 0.8

Au 2B 10 10 0.1

Pd 2B 10 1 0.1

Ir 2B 10 1 0.1

Os 2B 10 1 0.1

Rh 2B 10 1 0.1

Ru 2B 10 1 0.1

Se 2B 15 8 13

Ag 2B 15 1 0.7

Pt 2B 10 1 0.1

Li 3 55 25 2.5

Sb 3 120 9 2

Ba 3 140 70 30

Mo 3 300 150 1

Cu 3 300 30 3

Sn 3 600 60 6

Cr 3 1100 110 0.3

TAB. 1
Dozwolone 
stężenia 
zanieczyszczeń 
elementarnych 
dla opcji 1 wg 
wytycznej ICH
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doustnej drodze podawania. W przypadku dróg do-
ustnych, o ile te elementy nie zostały celowo dodane, 
nie trzeba ich brać pod uwagę podczas oceny ryzyka. 
Te pierwiastki to: bar (Ba), chrom (Cr), miedź (Cu), lit 
(Li), molibden (Mo), antymon (Sb) i cyna (Sn).

Występowanie kluczowych pierwiastków
Arsen jest wszechobecny w środowisku natural-

nym i  występuje powszechnie w  żywności, glebie, 
wodzie pitnej i powietrzu – w formie nieorganicznej 
w postaci trójwartościowej lub pięciowartościowej. 
Nie ma żadnej znanej użytecznej funkcji biologicznej 
w organizmach ludzi lub ssaków. Kadm jest charakte-
ryzowany jako metal przejściowy, którego najobficiej 
występujący naturalnie izotop jest nieradioaktywny. 
Pojawia się w naturze w postaci mineralnej i pozysku-
je się go do celów handlowych głównie z rudy kadmu. 
Ołów, który także nie ma żadnej poznanej funkcji 
biologicznej w  organizmach ludzi lub ssaków, jest 
w formach organicznych i nieorganicznych. Ogólnie 
dwuwartościowe związki ołowiu obejmują rozpusz-
czalne w  wodzie sole, takie jak octan ołowiu, oraz 
nierozpuszczalne sole, np. tlenki ołowiu. Organiczne 
związki ołowiu obejmują dodatki do benzyny i ulegają 
dość szybkiej degradacji w atmosferze, tworzą trwałe 
nieorganiczne związki ołowiu w wodzie i glebie. 

Rtęć jest szeroko rozpowszechnionym elementem 
w środowisku globalnym i występuje w trzech for-
mach: rtęci elementarnej, nieorganicznej i organicz-
nej. Najbardziej prawdopodobną formą pozostałości 
tego pierwiastka w produktach leczniczych jest jego 
forma nieorganiczna.

Kobalt to naturalnie występujący pierwiastek, 
często łączony z  innymi pierwiastkami, takimi jak 
tlen, siarka i  arsen. Pomimo tego, że niezbędny 
w naszej diecie (ponieważ jest integralnym składni-
kiem witaminy B12 i działa jako koenzym dla kilku 
enzymów krytycznych w  syntezie hemoglobiny 
i zapobieganiu anemii złośliwej), nie jest pożądany 
jako zanieczyszczenie produkcyjne produktów far-
maceutycznych. 

Wanad występuje jako pierwiastek śladowy 
w skorupie ziemskiej i może pojawiać się na różnych 
stopniach utlenienia. Znaleźć go można również 
w  śladowych ilościach w  większości organizmów 
biologicznych. 

Nikiel to naturalnie występujący metal, w różnych 
formach mineralnych. Nie jest niezbędny pod wzglę-
dem odżywczym dla ludzi, ale jego niedobór może 
powodować niekorzystne skutki u zwierząt.

Metale ciężkie należące do klasy I oraz IIA stano-
wią największe, ale nie jedyne zainteresowanie jako 
zanieczyszczenia produktów leczniczych. Większość 
z nich (As, Cd, V, Ni) ma udowodnione mechanizmy 
aktywności genotoksycznej, ale niemutagennej. 
Wszystkie występują naturalnie i są obecne w środo-
wisku, więc mogą przedostawać się z łatwością w śla-
dowych ilościach do surowców farmaceutycznych. 

***
Genotoksyczność definiuje się jako każdą szkodli-

wą modyfikację materiału genetycznego, niezależnie 
od jego mechanizmu sprawczego. Badania przesiewo-
we pod kątem genotoksyczności środków farmaceu-
tycznych przeznaczonych do stosowania u ludzi mają 
kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa 
podczas terapii i  są uzasadnione podczas rozwoju 
nieklinicznego. Wycofanie Valsartanu zawierającego 
NDMA przez kilka firm w 2018 r. ponownie skoncentro-
wało się na wymaganiach regulacyjnych i testowych 
dotyczących zanieczyszczeń genotoksycznych w pro-
duktach farmaceutycznych. Niestety ogłoszenie tych 
rygorystycznych wymagań dotyczących badań prze-
siewowych pod kątem genotoksyczności nie zapobie-
gło kryzysowi N-nitrozodimetyloaminy (NDMA) w 2018 
i  2019 r., kiedy zanieczyszczenia N-nitrozo zostały 
przypadkowo wykryte w sprzedawanych produktach 
zawierających ranitydynę i walsartan. Chociaż obecne 
podejście regulacyjne wydaje się wykazywać rozsądny 
poziom pragmatyzmu, niektórym kwestiom nadal 
brakuje jasności i precyzji.

Literatura
1. Anvisa Resolution-RDC on nitrosamines risk assess-

ment and control of potentially carcinogenic nitrosa-
mines in API and drug products, Nayrton Flávio Moura 
Rocha, 2021 (materiał szkoleniowy).

2. Assessment report. Procedure under Article 5(3) of 
Regulation EC (No) 726/2004 Nitrosamine impurities 
in human medicinal products. European Medicines 
Agency, 2020.

3. European Medicines Agency, Overview of comments 
received on draft revised Public statement on the 
use of herbal medicinal products containing toxic, 
unsaturated pyrrolizidine alkaloids (PAs) (EMA/
HMPC/893108/2011 Rev. 1), 2021. 

4. Hepp N., Mindak W., Gasper J., Thompson C., Barrows J., 
Survey of cosmetics for arsenic, cadmium, chromium, 
cobalt, lead, mercury and nickel content. J. Cosmet. 
Sci, 2014. 

5. ICH gudiline Q3D (R1) on elemental Impurities. Europe-
an Medicines Agency, 2019. 

6. Rostkowska K., Zwierz K., Różański A., Moniuszko-Ja-
koniuk J., Roszczenko A., Formation and Metabolism 
of N-Nitrosamines. Polish Journal of Environmental 
Studies, 1998. 

7. Regulska K., Michalak M., Murias M., Stanisz B., Geno-
toxic Impurities in pharmaceutical products – regula-
tory, toxicological and pharmaceutical considerations. 
Journal of Medicinal Science, 2021. 

T E M A T  N U M E R U :  P O  P I E R W S Z E . . .  J A K O Ś Ć

RYS. 2
Ogólny zarys 

budowy 
chemicznej 
alkaloidów 

pirolizydynowych

26   Przemysł Farmaceutyczny   2/2022





T E M A T  N U M E R U :  P O  P I E R W S Z E . . .  J A K O Ś Ć

Fo
t.:

 1
23

rf

EFEKTYWNE
MAPOWANIE
PROCESÓW

Monika Barańska
niezależny ekspert

Czy jest nam potrzebne mapowanie procesów w farmacji? Przecież mamy 
wszystko opisane w wielu procedurach i instrukcjach? Taka myśl może 
pojawić się wśród osób pracujących w branży. Nie można się nie zgodzić, 
że branża farmaceutyczna jest jedną z najbardziej wymagających z punktu 
widzenia udokumentowania procesów. Wymaga szczegółowego opisania 
produkcji, parametrów jakościowych i kontroli jakości, przechowywania, 
transportu i wszystkich procesów zapewniających bezpieczeństwo dla 
produktu i pacjenta.
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Warto w  tym momencie zadać sobie kilka 
pytań, które pomogą odpowiedzieć na 
pytania:

• czy wszystkie procedury i instrukcje zapewniają 
nam wiedzę o całym procesie?

• czy wiemy, ile trwają wszystkie procesy niezbędne 
do wytworzenia leku oraz cały proces: od zapo-
trzebowania do pojawienia się w aptece? 

• czy procedury ułatwiają zrozumienie i komuni-
kację procesu wśród pracowników lub klientów?

• czy wiemy, który proces jest wąskim gardłem, 
które trzeba usprawnić?

• czy znamy problemy występujące w  procesie 
i gdzie jest najwięcej strat?

Cele
Niestety często na te pytania znamy odpowiedź 

głównie intuicyjnie lub przez wieloletnie doświad-
czenie. Należy uzyskać odpowiedzi na te pytania, 
zmapować cały proces produkcji od zamówienia/
zapotrzebowania do wysyłki/dostarczenia leku do 
pacjenta. Głównym celem mapowania strumienia 
wartości jest otrzymanie pełnej wiedzy o procesie, 
celem jego optymalizacji i usprawnienia. Mapowanie 
to element niezbędny dla skutecznego i efektywnego 
działania przedsiębiorstwa, jest także jedną z pod-
staw filozofii Lean Management i pierwszym krokiem 
do dalszego doskonalenia.

Rozpoczynając tworzenie mapy strumienia war-
tości, należy określić: 
• zakres mapowanego procesu (początek i koniec 

procesu) oraz produkt lub grupa produktów, któ-
rym się zajmujemy, 

• najważniejsze operacje procesu (w  przypadku 
szczegółowego diagramu należy także określić 
podprocesy),

• kolejność następowania po sobie zadań,
• wykonawców zadań,
• dokumenty wejściowe oraz dokumenty i zapisy 

tworzone podczas procesu,
• przepływ informacji,
• zasoby niezbędne do normalnego funkcjonowania 

procesu (w tym zasoby ludzkie).

Mapowanie procesów nie jest proste i szybkie, po-
nieważ wymaga zaangażowania wielu osób z różnych 
działów i poziomów organizacji. Owo zaangażowanie 
powołanego zespołu przekłada się na jakość mapo-
wania i zysków dla organizacji. Kluczowe jest również, 
by zapewnić czas i miejsce dla całego zespołu; dzięki 

temu gwarantujemy budowanie świadomości obo-
wiązków i  odpowiedzialności pomiędzy zależnymi 
działami. Mapowanie procesów może umożliwić ze-
społom lepsze zrozumienie mechanizmów realizowa-
nych zadań. To pomaga pracownikom ściślej związać 
się ze swoją pracą i bardziej ją docenić. Dodatkowo 
zwiększymy pewność siebie nowych pracowników 
oraz zmniejszymy zależności od bardziej doświad-
czonych osób. Ale przede wszystkim podnosimy 
świadomość procesową zatrudnionych. 

Jak zbudować mapę?
Mapę strumienia wartości tworzymy głównie 

na bazie rzeczywistych czasów trwania procesów. 
Uwzględniamy wszystkie procesy – nie tylko fizyczne 
przetwarzanie, magazynowanie czy transport, ale 
wszystkie przepływy komunikacji między zespoła-
mi oraz narzędzia informatyczne, które wspierają 
procesy. Bardzo często, aby pozyskać te informacje, 
wprowadzamy pomiar czynności w procesach. Można 
to zrobić na kilka sposobów:
• pracownik sam zapisuje czasy trwania przez 

kilka tygodni, aby zebrać odpowiednią próbkę 
statystyczną danych, 

K O R Z Y Ś C I  M A P O W A N I A  P R O C E S U 
S T R U M I E N I A  W A R T O Ś C I :

• Budowanie świadomości jakości poprzez świadomość procesową.
• Standaryzacja operacji. 
• Punkt wyjścia do rozwoju, doskonalenia i optymalizacji organizacji.
• Budowanie świadomości obowiązków 

i odpowiedzialności pomiędzy zależnymi działami.
• Ułatwienie rozwiązywania problemów poprzez 

zrozumienie dokładnie stanu faktycznego procesu.
• Zmniejszenie możliwości pomyłek. 
• Zwiększenie pewności siebie nowych pracowników.
• Zmniejszenie strat poprzez szybkie identyfikowanie wąskich gardeł.
• Lepsze zapewnienie jakości.

Mapowanie procesów może 
pomagać zespołom lepiej 
zrozumieć mechanizmy 
realizowanych zadań
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• zaangażować dodatkowe osoby, które staną przy 
pracowniku i dokonają pomiarów wykonywanych 
czynności,

• dodatkowo, wyeksportować dane z  systemów 
informatycznych, o ile je posiadamy. 

Każda z powyższych metod ma swoje zalety i wady 
i najlepiej wybrać je indywidualnie dla procesu i or-
ganizacji, zapewniając przy okazji komfort pracy 
pracownikom i  świadomość celu wykonywanych 
pomiarów. 

Wiedza o  czasach w  procesie stanowi punkt 
wyjścia do rozwoju, doskonalenia i optymalizacji or-
ganizacji, a docelowo również standaryzacji operacji 
oraz pozwala na uniknięcie samowolki. Natomiast 
mapa procesu w całości powoduje zmniejszenie strat 
poprzez szybkie identyfikowanie wąskich gardeł. 

Kolejnym etapem mapowania strumienia war-
tości jest stworzenie mapy graficznie. Rysujemy 

ją od lewej do prawej, nanosząc wszystkie zebrane 
dotychczas dane. Sporym ułatwieniem jest korzy-
stanie z Visio lub innego dedykowanego programu, 
tj. Smart Draw, Diagram Designer, MIRO, które 
zawierają gotowe ikony procesów, przepływów, co 
pozwala za szybkie zwizualizowanie procesu. Przy-
stępując do mapowania, należy pamiętać, że „mapa 
procesu opisuje go takim, jakim jest obecnie, a nie 
stan pożądany”.

Wizualizacja mapy w powyższy sposób pozwala 
określić wąskie gardła, którymi należy się zająć, 
aby zapewnić płynność procesu; widzimy także czas 
wartości dodanej w porównaniu do trwania całego 
procesu. Często jego czas trwania, uwzględniający 
magazynowanie i  oczekiwanie produktu między 
procesami, jest dla nas zaskoczeniem. Dostrzegamy 
dzięki mapie przepływ pieniądza w procesie i czas 
jego „zamrożenia”. 

Uwzględnić problemy
W trakcie tworzenia mapy identyfikujemy wszyst-

kie problemy, z  którymi borykają się pracownicy. 
Wiele z nich jest powszechnie znana w organizacji, 
jednak często pojawia się sporo nowych. Zależy to od 
kultury przedsiębiorstwa i sposobu zgłaszania oraz 
zarządzania problemami. Ważne jest, aby osoby, które 
biorą udział w procesie, były otwarte na dzielenie się 
problemami własnymi oraz na przyjmowanie i zrozu-
mienie tych, które pojawiają się w innych obszarach, 
a wiążą się bezpośrednio z ich zadaniami. Zespołowe 
mapowanie procesu ułatwia rozwiązywania proble-
mów poprzez zrozumienie dokładnie stanu faktycz-
nego procesu i  zależności między wykonywanymi 
czynnościami. 

Następnym kluczowym etapem w trakcie realiza-
cji mapy jest spotkanie zespołu mapującego z osoba-
mi decyzyjnymi. Na takim spotkaniu przedstawia się 
efekty pracy zespołu, tj. mapę oraz zidentyfikowane 
problemy i propozycje rozwiązań. Efektem powinien 
być plan działania uwzględniający priorytety, likwi-
dację wąskich gardeł, rozwiązanie problemów, „lide-
rów projektów Kaizen” i terminów realizacji. Kadra 
kierownicza firmy zobowiązana jest wspierać liderów 
i zespoły w trakcie wypełniania zadań, ale również 
konsekwentne egzekwować realizację działań. 
Ich celem jest zbudowanie kultury organizacyjnej 
wspólnej redukcji strat, rozwiązywanie problemów 
i podnoszenie efektywności organizacji. 

S C H E M A T  P O S T E P O W A N I A   –  M A P A 
S T R U M I E N I A  W A R T O Ś C I

1. Określenie produktu do mapowania strumienia wartości.
2. Powołanie zespołu. 
3. Przydzielenie obszarów mapowania.
4. Zebranie danych. 
5. Narysowanie mapy.
6. Analiza wąskich gardeł i problemów. 
7. Spotkanie z kadrą zarządzającą – przedstawienie problemów.
8. Wybór problemów do doskonalenia.
9. Powołanie liderów projektów Kaizen.
10. Działania zespołów.
11. Weryfikacja działań i prezentacje wyników w regularnym rytmie. 

Zaangażowanie powołanego 
zespołu przekłada się na 
jakość mapowania i zysków dla 
organizacji
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Patryk Żarkowski
kierownik ds. rozwoju sprzedaży usług serwisowych, Endress+Hauser

Czy kalibracja aparatury pomiarowej w przemyśle farmaceutycznym jest 
konieczna? A jeżeli tak, to w jaki sposób można ją zrealizować i do minimum 
skrócić przerwy w produkcji? Jak poradzić sobie z problematyczną kalibracją 
przepływomierzy? 

JAK SPEŁNIĆ WYMOGI 
PRAWNE I JAKOŚCIOWE
W ZAKRESIE KALIBRACJI
wybranych urządzeń pomiarowych w branży 
farmaceutycznej

T E M A T  N U M E R U :  P O  P I E R W S Z E . . .  J A K O Ś ĆArtykuł sponsorowany

Fo
t.:

 E
nd

re
ss

+
H

au
se

r

Przemysł Farmaceutyczny   2/2022   31   



T E M A T  N U M E R U :  P O  P I E R W S Z E . . .  J A K O Ś Ć

Od wielu już lat zarządzanie ryzykiem jakości jest 
obowiązującą normą w przemyśle farmaceu-
tycznym. Amerykańska Agencja ds. Żywności 

i Leków (FDA) oraz Europejska Agencja Leków (EMA) 
opublikowały wytyczne i wymogi zarówno dla klientów, 
jak i dostawców. Wytyczne, takie jak „Walidacja proce-
su. Ogólne zasady i praktyki”, wydana przez FDA oraz 
Załącznik 15 wydany przez EMA, zawierają informacje 
i  wskazówki, dzięki którym wytwórcy leków mogą 
prowadzić proces produkcyjny w poprawny sposób. 
Spełnienie ww. wymogów warunkuje możliwość dys-
trybucji produktów na terenie kraju i poza jego granice. 

Jednocześnie norma ISO 9001:2015-7.6, GMP oraz 
rozporządzenie WHO nakładają obowiązek kalibracji 
sprzętu czy jego weryfikacji w odniesieniu do wytycz-
nych krajowych lub międzynarodowych. Częstym 
problem jest jednak skuteczna realizacja harmo-
nogramów sprawdzeń oraz utrzymanie sprawności 
urządzeń pomiędzy kalibracjami. Dlatego nadzór nad 
aparaturą nie tylko nie jest dobrowolny, ale przede 
wszystkim konieczny.

Korzyści 
Regularne wykonywanie kalibracji, oprócz spełnie-

nia obowiązków prawnych, może dać wytwórcy wiele 
korzyści. Doskonałym przykładem może być zachowa-
nie dobrej jakości i powtarzalności produktu, co w bran-
ży farmaceutycznej jest bardzo ważne. Wprowadzenie 
na rynek partii produktu, która mogłaby nie spełniać 
określonych wymogów, wiąże się z ogromnymi stratami 
nie tylko finansowymi, ale również wizerunkowymi, 
w skrajnych przypadkach może negatywnie wpłynąć 
na zdrowie pacjenta.

Kolejnym argumentem, który przemawia za wyko-
nywaniem regularnych kalibracji i przeglądów okre-
sowych, jest fakt utrzymania urządzeń pomiarowych 
w dobrej kondycji, co przekłada się bezpośrednio na 
ich żywotność, dokładność pomiarową oraz częstość 
występowania awarii, które mogą powodować bardzo 
kosztowne przestoje linii produkcyjnej.

Dokładność pomiarowa instrumentów, poza 
istotnym wpływem na jakość produktu, ma również 
bezpośrednie przełożenia na koszty związane z  jego 
wytworzeniem, np. poprzez dokładniejsze dozowanie 
różnego rodzaju substratów, które często bywają bar-
dzo drogie.

Pozytywnych aspektów kalibracji można podać 
jeszcze więcej, choćby zmniejszenie zużycia energii 
czy kosztów związanych z wytworzeniem produktów 
niespełniających założonych standardów jakościowych, 
tzw. odpadów liczonych jako starty. Dlatego poza wymo-
giem prawnym nadzoru nad sprzętem pomiarowym, 
regularnie prowadzone kalibracje mogą pozytywnie 
wpłynąć na wydajność naszej fabryki przy jednocze-
snym obniżeniu kosztów produkcji. 

Kalibrowanie
Często pytamy użytkowników sprzętu pomia-

rowego, czy sprawdzają poprawność jego wskazań. 
Odpowiedzi są różne. Wśród tych twierdzących naj-
częściej słyszymy, że tak kalibrujemy czujniki tem-
peratury, ciśnienia i powinniśmy kalibrować jeszcze 
przepływomierze, ale tego nie robimy, ponieważ brak 
jest na rynku łatwych metod ich weryfikacji. Według 
obiegowej opinii wiąże się to z bardzo kosztownym 
zatrzymaniem linii na kilka dni, demontażem przepły-
womierza i wysłaniem go do producenta. Użytkownicy 
często nie mają zamiennika, który mogliby wstawić 
w puste miejsce i z tego powody rezygnują z kalibracji.

Firma Endress+Hauser, jako światowy lider 
w  produkcji przepływomierzy, dostarcza swoim 
klientom pełen zakres usług związanych z kalibracją 
tych właśnie urządzeń. Może kilka słów na temat 
metod kalibracji przepływomierzy – jest ich klika. 
Dobór odpowiedniej zależy od rodzaju mierzonego 
medium, wymaganej dokładności pomiaru, wielkości 
strumienia, czy ma to być pomiar strumienia masy 
czy objętości oraz od miejsca wykonywania tej czyn-
ności. Najdokładniejszą metodą jest metoda grawi-
metryczna. Wykorzystywana jest zarówno do bezpo-
średniej kalibracji przepływomierzy masowych, jak 
i do kalibracji wzorców strumienia objętości lub masy 
niższego rzędu. Opisując w dużym uproszczeniu, ta 
metoda polega na wyznaczeniu bezpośrednio masy 
medium, które przepłynęło przez przepływomierz 
i wpadło do zbiornika pomiarowego w określonym 
czasie. W przypadku kalibracji tą metodą wzorców 
strumienia objętości, w obliczeniach uwzględniane 
są też gęstość, temperatura i  ciśnienie. Całkowita 
niepewność rozszerzona (95%, k=2) metody grawime-
trycznej, stosowanej na stanowiskach kalibracyjnych 

Regularne wykonywanie kalibracji, 
oprócz spełnienia obowiązków 
prawnych, może dać wytwórcy 
wiele korzyści
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Endress+Hauser, wynosi tylko ±0,015%, co czyni je 
najdokładniejszymi przemysłowymi stanowiskami 
na świecie.

Drugą metodą kalibracji przepływomierzy jest 
metoda objętościowa. Jako wzorzec odniesienia sto-
sowany jest tu kalibrator tłokowy. Podczas kalibracji 
ciecz przepływająca przez badany przepływomierz 
jest wtłaczana do precyzyjnie wykonanego cylindra 
z  wewnętrznym tłokiem o  absolutnej szczelności. 
Określenie przesunięcia tłoka pozwala na bardzo 
dokładny pomiar objętości cieczy znajdującej się 
w cylindrze. Całkowita niepewność pomiarowa dla 
tej metody w przypadku kalibracji przepływomierzy 
objętościowych wynosi ±0,022%.

Nieco mniejszą dokładność można uzyskać sto-
sując trzecią metodę kalibracji z  wykorzystaniem 
przepływomierza wzorcowego. Ze względu na kon-
strukcję stanowiska pomiarowego oraz możliwość 
wykorzystania jej w  mobilnych stacjach pomiaro-
wych jest ona najbardziej rozpowszechniona. 

Zasada pomiaru na takim stanowisku jest dość 
prosta, polega na zamontowaniu przepływomierza 
badanego i wzorcowego na jednej linii, a następnie 
odczycie wartości wskazywanych przez przepływo-
mierz badany i  porównaniu ich do wskazań prze-
pływomierza wzorcowego. Dokładność tej metody 
w  warunkach laboratoryjnych sięga ±0,08%. Duża 
dokładność ww. metod wiąże się z dużym stopniem 
skomplikowania stanowisk pomiarowych, przez co 
stanowiska te dostępne są wyłącznie w  laborato-
riach stacjonarnych. I tu rzeczywiście, jeżeli chcemy 
skalibrować swój przepływomierz i uzyskać jak naj-
większą dokładność, musimy skorzystać z tego typu 
rozwiązań. Wiąże się to z jego demontażem i wysyłką 
do laboratorium pomiarowego. Remedium na ten 
problem może stanowić mobilna stacja kalibracyjna. 

Mobilna stacja kalibracyjna…
...która została skonstruowana na bazie wielu lat 

doświadczeń przez inżynierów firmy Endress+Hau-
ser, pozwala skrócić do minimum przestój związany 
z kalibracją przepływomierzy. Jeżeli nie jest wyma-
gana dokładność sprawdzenia na poziomie stano-
wisk laboratoryjnych, niepotrzebna staje się już 
wysyłka badanego przepływomierza na zewnątrz, 
mobilna stacja kalibracyjna może przyjechać do 
zakładu i wykonać kalibrację na miejscu. Urządze-
nie to jest autonomiczną jednostką, wyposażoną 
we własne pompy o  zmiennej wydajności, własne 
zbiorniki z  wodą zasilającą oraz pełne oprzyrzą-
dowanie komputerowe umożliwiające podłączenie 
dowolnych sygnałów wyjściowych z  badanego 
przepływomierza, od tradycyjnych 4…20 mA i wyjść 
impulsowych, po komunikację cyfrową Profibus PA/
DP, Profinet, EthernetIP i inne. Po stronie użytkow-
nika pozostaje zapewnienie wyłącznie miejsca na 
rozłożenie stacji i źródła jej zasilania. Jedyną nie-
dogodnością pozostaje demontaż przepływomierza 
z rurociągu procesowego, natomiast przy sprawnie 

przeprowadzonej procedurze w ciągu jednej zmiany 
jesteśmy w stanie skalibrować od kilku do kilkuna-
stu przepływomierzy. W związku z faktem, że stacja 
jest mobilna, ma ona pewne ograniczenia, maksy-
malna średnica kalibrowanego przepływomierza to 
DN80, max. strumień przepływu około 30-50 m3/h. 
Całkowita niepewność pomiarowa dla pomiarów 
strumienia objętości jest lepsza niż 0,20%, a  dla 
pomiarów strumienia masy na poziomie 0,11% przy 
współczynniku rozszerzenia k=2.

***

Proces kalibracji przepływomierzy nie musi być 
uciążliwy i  wiązać się z  ogromnymi kosztami, wy-
nikającymi z długiego przestoju linii produkcyjnej. 
Może dać on użytkownikowi wiele korzyści. Istotne 
jest, by przed rozpoczęciem wdrażania procedur 
kalibracji w zakładzie stworzyć optymalny harmo-
nogram sprawdzeń instrumentów. Najlepiej, gdy 
terminy sprawdzeń będą pokrywały się z planowymi 
przerwami w  produkcji, należy również pamiętać 
o  wyborze odpowiedniej metody kalibracyjnej od-
zwierciedlającej nasze rzeczywiste potrzeby. Zbyt 
długie okresy między kalibracjami mogą negatywnie 
wpłynąć na jakość produktu, z  drugiej strony zbyt 
częste, poza zwiększeniem kosztów, nie dadzą nam 
dodatkowych korzyści.  

Firma Endress+Hauser posiada akredytację PCA 
w  zakresie wzorcowania przepływomierzy maso-
wych, przetworników ciśnienia i temperatury.

Proces kalibracji przepływomierzy nie musi 
być uciążliwy i wiązać się z ogromnymi 
kosztami, wynikającymi z długiego przestoju 
linii produkcyjnej
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MOŻNA BYŁO ZYSKAĆ WIĘCEJ
Wizerunek farmacji a pandemia

Zaangażowanie we wsparcie ochrony zdrowia i akcje edukacyjne to za mało. 
Branża farmaceutyczna w obliczu pandemii chyba nie wykorzystała w pełni 
szans na zmianę swojego postrzegania. 

Małgorzata Baran
redaktor naczelna PRoto.pl

Praca nad wizerunkiem branży farmaceutycznej 
nigdy nie była łatwa. Na postrzeganie tego sektora 
wpływa wiele różnego rodzaju czynników – od 

doniesień medialnych, przez własne wyobrażenia ludzi 
na temat branży, opinie znajomych lub przypadkowych 
osób czy działania promocyjne podejmowane przez te 
przedsiębiorstwa. Pandemia rzuciła branży kolejne 
wizerunkowe wyzwania. 

Temat zdrowia, tak istotny dla każdego człowieka 
i przez to niezwykle wrażliwy, budzi ogromne emocje. 
Kiedy kilka lat temu pisałam artykuł o  wizerunku 
firm farmaceutycznych, eksperci jednogłośnie pod-
kreślali, że praca nad postrzeganiem tego sektora jest 
trudna i  wymagająca. „Trują zamiast leczyć”  – ten 

skrajny pogląd na temat sektora farmacji miał i ma 
swoich wyznawców, zwłaszcza w gronie przeciwni-
ków szczepień. Teorie spiskowe dotyczące branży 
farmaceutycznej krążyły już wtedy, nikomu nie przy-
szło jednak do głowy, z czym będziemy się mierzyć 
od 2020 roku. 

Przez ostatnie dwa lata pandemii tematy zdrowia, 
leków i szczepień były na ustach wszystkich. COVID-19 
na wiele miesięcy sparaliżował wręcz cały świat. 
W obliczu zagrożenia kluczową pozycję zyskały prace 
nad szczepionką czy lekiem, dzięki którym możliwy 
byłby powrót do normalności. W tej sytuacji działa-
nia firm farmaceutycznych były nad wyraz bacznie 
obserwowane. Z jednej strony intensywnie jak nigdy 
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dotąd mówiło się o  pracach nad szczepionkami, 
badaniach naukowych czy nowych technologiach 
stosowanych w  branży farmaceutycznej, a  to dało 
sektorowi szansę na mocniejsze zaistnienie w świa-
domości społeczeństwa i  pokazanie istoty swojej 
działalności. Z drugiej – mieliśmy do czynienia z nie-
spotykanym wcześniej zalewem fałszywych informa-
cji i teorii spiskowych oraz wzmożoną działalnością 
ruchów antyszczepionkowych, co z kolei utrudniało 
branży dotarcie do odbiorców z zamierzonym prze-
kazem i podważało reputację sektora. 

Dziś, kiedy w  naszej części świata sytuacja po-
woli się normuje, można zastanowić się, czy firmy 
farmaceutyczne wychodzą z pandemii z tarczą, czy 
na tarczy...

Pomoc i edukacja
Wybuch pandemii zaskoczył cały świat i postawił 

wszystkich w stan gotowości, a szczególnie mocno 
dotknął obszary związane ze zdrowiem. Potrzeba 
szybkiego wynalezienia szczepionki czy leku spra-
wiła, że oczy wszystkich zwrócone były ku farmacji. 
Sektor ten, podobnie jak wiele innych branż, anga-
żował się m.in. we wsparcie pracowników ochrony 
zdrowia walczących z wirusem. 

Początki pandemii były bowiem w naszym kraju 
dramatyczne: brakowało m.in. środków do dezynfek-
cji, masek, kombinezonów... Zapamiętamy je jako czas 
wielkiego zaangażowania ludzi, firm i organizacji we 
wspólnym celu wsparcia medyków, którzy znaleźli się 
na pierwszej linii frontu w walce z COVID-19. Firmy far-
maceutyczne, podobnie jak inne branże, angażowały 
się w rzeczowe i finansowe wsparcie ochrony zdrowia. 
Jako przykład można wskazać chociażby akcję firmy 
Zentiva Polska, zorganizowaną w marcu 2020 roku, 
pod hasłem „Zentiva Pomaga. Jesteśmy z Wami!”. Była 
ona skierowana do środowiska medycznego, miała 
pokazać wsparcie lekarzom i  farmaceutom. Firma 
dostarczała im niezbędne środki ochrony osobistej 
oraz ciepłe posiłki. Również w marcu 2020 roku Jerzy 
Starak, wraz z należącą do niego grupą Polpharma, by 
wesprzeć walkę z koronawirusem sfinansowali zakup 
100 respiratorów dla polskich służb medycznych. Inne 
spółki należące do Jerzego Staraka też podjęły działa-
nia wspierające medyków – m.in. Polpharma Biologics 
przekazała sprzęt ochronny lekarzom z Uniwersytec-
kiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W kwietniu 
2020 roku z kolei Grupa Novartis przekazała darowi-
zny o łącznej wartości 2 mln złotych na walkę z pande-
mią w Polsce – firma nawiązała współpracę z Warsaw 
Genomics i przeznaczyła 1 mln zł na wykonanie testów 
w kierunku SARS-CoV-2 na rzecz publicznych szpitali 
walczących z pandemią, a także przekazała darowiznę 
finansową w wysokości 1 mln zł na rzecz Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego na najpilniejsze zakupy 
do jednoimiennych szpitali zakaźnych.

Nie zabrakło też działań edukacyjnych. Już na po-
czątku pandemii Grupa Adamed uruchomiła szeroką 
kampanię informacyjną, prezentującą najważniejsze 

wskazówki pomocne w zapobieganiu zakażeniu się 
SARS-CoV-2. Kampania objęła główne portale infor-
macyjne, media społecznościowe oraz dystrybucję 
plakatów w całym kraju. W ramach programu edu-
kacyjnego ADAMED SmartUP zorganizowano z kolei 
cykl spotkań online, poprowadzony przez dr n. biol. 
Magdalenę Richter, poświęcony chronieniu się przed 
fałszywymi informacjami na temat wirusa. Działania 
skierowane były także do uczniów, którym udostęp-
niono grę edukacyjną o fake newsach. 

Zentiva w  2021 roku zorganizowała natomiast 
kampanię społeczną „Zentiva – Zmieniamy Przyzwy-
czajenia”, która miała zachęcić Polaków do powrotu 
do badań profilaktycznych i  edukować na temat 
znaczenia profilaktyki. Wykorzystano mobilny punkt 
diagnostyczny, gdzie oferowane były bezpłatne bada-
nia, takie jak pomiar ciśnienia czy saturacji krwi, EKG 
serca lub analiza BMI, a w miesiącach tematycznych 
można było też skorzystać z badań pod kątem dia-
gnostyki konkretnych chorób. Działania prowadzono 
w mediach, a element kampanii stanowiły również 
bezpłatne webinary dla pacjentów. 

To tylko przykłady realizowanego wsparcia. Nie 
można zapomnieć też o takich ruchach, jak zwięk-
szenie produkcji i dostaw leków czy środków do de-
zynfekcji. Firmy musiały również oczywiście zadbać 
o bezpieczeństwo swoich pracowników i opracowanie 
procedur, które minimalizowałyby ryzyko zakażenia. 
Tam, gdzie to możliwe, wprowadzono zdalny tryb pra-
cy i uruchomiono narzędzia digitalowe, ponadto za-
opatrywano pracowników w środki ochrony osobistej. 

Dwa bieguny
Czy to zaangażowanie, a  także szczególne zain-

teresowanie działalnością branży farmaceutycznej 
przełożyło się na poprawę jej wizerunku? 

Ewelina Nazarko-Ludwiczak, ekspertka komuni-
kacji zdrowotnej, właścicielka ENMEDICA Consulting, 
jest zdania, że pandemia wpłynęła na wizerunek firm 
farmaceutycznych w dwóch wymiarach: wzmocniła 
ich pozytywne postrzeganie w gronie zwolenników 
szczepień, a  jednocześnie umocniła negatywny wi-
zerunek wśród tych, którzy w skuteczność szczepień 
nie wierzą. „Wizerunek danej branży bądź firmy nigdy 
nie jest jednolity czy taki sam u  wszystkich grup 
odbiorców. W  przypadku branży farmaceutycznej 
nakładamy na to, jak odbieramy firmy farmaceutycz-
ne, swoje osobiste przekonania. W tym konkretnym 
wypadku, czyli w powiązaniu z pandemią, czynnikiem 
tym jest stosunek do szczepień” – wyjaśnia specja-
listka. Podobnie uważa Karol Poznański, ekspert ds. 

Badani przez Fundację MY PACJENCI licznie 
deklarowali pozytywny stosunek do szczepień 
zarówno dzieci, jak i dorosłych
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komunikacji zdrowotnej. Jego zdaniem wizerunkowo 
firmy farmaceutyczne zyskały „w oczach tej części 
społeczeństwa, która ucierpiała najmocniej przez CO-
VID-19”, czyli głównie wśród osób, które straciły bli-
skich w wyniku choroby, chorowały ciężko lub zma-
gały się z tzw. long-COVID. „Straciły jednak w oczach 
osób, które widziały w tym przede wszystkim wehikuł 
do zarabiania ogromnych pieniędzy” – zauważa. 

„Myślę, że wizerunek branży farmaceutycz-
nej nie zmienił się w  takim stopniu, jak można 
było tego oczekiwać po pierwszej fali zachwytów 
nad szybkim wynalezieniem szczepionek przeciw 
SARS-CoV-2” – komentuje Poznański. Jego zdaniem 
powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, ale głów-
nych przyczyn „należy upatrywać w kontrowersjach, 
jakie narosły wokół epidemii, jak i dyskusji na temat 
kosztów szczepień”. 

Mówiąc o kontrowersjach, Poznański ma na myśli 
m.in. sposób informowania o  epidemii  – zarówno 
przez WHO, jak i władze oraz ekspertów z wielu krajów 
czy media – który doprowadził do silnej polaryzacji 
społeczeństw. Ekspert zwraca uwagę na dwie posta-
wy: „Ci, którzy chorowali ciężko albo mieli w rodzinie 
przypadki śmiertelne – popierali wszelkie restrykcje 
i cieszyli się ze szczepionek. Ci, którzy nie chorowali 
wcale lub przeszli COVID-19 lekko, często uważali, 
że działania władz i  instytucji międzynarodowych 
są nieadekwatne do skali zagrożenia i  powodują 
ryzyka zdrowotne i społeczne”. Jak wyjaśnia, ryzyka 
zdrowotne powodował utrudniony dostęp do świad-
czeń zdrowotnych ze względu na skupienie na walce 
z pandemią, a społeczne to koszty izolacji, szczególnie 
odczuwane przez dzieci i  młodzież ze względu na 
naukę zdalną, której skutki będą widoczne jeszcze 
przez wiele lat.

Niewykorzystany potencjał
W  ocenie Eweliny Nazarko-Ludwiczak w  komu-

nikacji firm farmaceutycznych w  czasie pandemii 
zdecydowanie zabrakło wykorzystania tego czasu 
do prób dotarcia do przeciwników szczepień i  po-
stawienia na fakty. „Brakowało silnego oporu wobec 
szerzących się fake newsów w internecie i mediach 

społecznościowych” – uważa ekspertka. Jak mówi, 
rząd nie zdecydował się na polemikę z tym gronem 
antyszczepionkowców wyłącznie z  powodów poli-
tycznych i  wyborczych. „Firmy nie zorganizowały 
walki z fake newsami, co uważam za błąd” – ocenia. 
Zwraca uwagę, że zarówno komunikacja państwa, jak 
i sektora farmaceutycznego ograniczyła się do „po-
dawania do wiadomości”. Jak wskazuje, tak działały 
np. kanały kampanii „Szczepimy się”. Zdaniem Nazar-
ko-Ludwiczak zabrakło elementu oporu wobec ludzi 
szerzących nieprawdę – zwraca ona uwagę, że nikt 
nie odpowiadał np. na agresywne, niemerytoryczne 
czy nawet obraźliwe komentarze na tych kanałach. 

Według ekspertki z ENMEDICA Consulting firmy 
farmaceutyczne zamknęły się komunikacyjnie w czasie 
pandemii i nie były proaktywne. „Sprzyjało to szerzeniu 
się wielu mitów czy podbijaniu startych stwierdzeń 
i zdobywaniu ich nowych zwolenników” – wyjaśnia 
Nazarko-Ludwiczak. W jej opinii sektor farmacji nie 
pokazał społeczeństwu, jak bardzo pracochłonnym 
i trudnym przedsięwzięciem było stworzenie szcze-
pionek oraz że był to proces trwający wiele lat. „Była to 
okazja do zaprezentowania całego zaplecza naukowego 
branży farmaceutycznej, jak i wszelkich regulacji, które 
istnieją, by produkty takie jak szczepionki były dopusz-
czone do użycia” – zauważa. 

Karol Poznański zwraca z kolei uwagę, że same 
firmy z  branży farmaceutycznej niekiedy wręcz 
pogłębiały kontrowersje niektórymi nieostrożnymi 
wypowiedziami swoich szefów – jak mówi, chodzi np. 
o wygłaszanie opinii na temat dawek przypominają-
cych przed wynikami badań klinicznych.  

Na sposób komunikacji o  potrzebnie przyjmo-
wania kolejnych dawek szczepionek zwraca uwagę 
także Ewelina Nazarko-Ludwiczak. Jej zdaniem 
zabrakło wyjaśnienia, z  jakiego powodu potrzebne 
jest przyjmowanie następnych dawek, co wywołało 
społeczny niepokój i spowodowało wysyp kolejnych 
teorii spiskowych, np. na temat chęci zarobku przez 
producentów szczepień. W efekcie na kolejne dawki 
zgłaszało się coraz mniej osób – wskazuje ekspertka.   

Poznański porusza jeszcze kwestię dostępności 
szczepionki wśród różnych państw. „Jako osoba przez 
wiele lat związana z branżą nie mam wątpliwości, że 
tempo powstania i efektywność szczepionek są ogrom-
nym osiągnięciem nauki. Mało tego, uznaję rolę ochro-
ny patentowej w zapewnianiu środków na kolejne bada-
nia i rozwój. Ale na wszystko trzeba patrzeć globalnie. 
Wiele krajów rozwijających się nie mogło szybko i tanio 
nabyć szczepionek” – wskazuje ekspert. Jego zdaniem 
mechanizm WHO nie działał w tej kwestii prawidłowo. 
„A  naukowców w  rodzaju profesora Petera Hoteza 
z Teksasu (którego szczepionka jest tańsza, łatwiejsza 
do przechowania i transportu i nie jest objęta ochroną 
patentową) świat za bardzo nie wspierał” – stwierdza 
Poznański. Jego zdaniem profesor Hotez jest „kimś na 
kształt Bantinga i Besta, którzy zrzekli się patentu na 
insulinę”. „Jednak nie możemy tego samego oczekiwać 
od firm. A trochę szkoda, bo można było sobie wyobrazić 

SZCZEPIONKI POD 
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ustanowienie limitu przychodów, od którego mogłyby zacząć schodzić z ceną” – roz-
waża ekspert. Podaje też przykład firmy AstraZeneca, która – jak ocenia – „od samego 
początku nie chciała nadmiernie zarobić”, jednak jej szczepionka „nie odniosła takiego 
sukcesu jak technologia mRNA”.

Ewelina Nazarko-Ludwiczak ma świadomość, że pandemia była sytuacją dyna-
miczną, podpowiada jednak, jakie wnioski można wyciągnąć, by lepiej przygotować 
się na podobne przypadki.

Ekspertka uważa, że obecny czas również nie jest komunikacyjnie wykorzystywa-
ny przez branżę. Jej zdaniem to ten moment, gdy sektor powinien mówić o sukcesie, 
jakim było stworzenie szczepionek i życie ilu osób dzięki nim ocalono. Wskazuje, 
że należy komunikować także to, co teraz dzieje się np. w obszarze badań. Tego jej 
zdaniem brakuje. Jak podkreśla, teraz wyzwaniem jest skuteczna komunikacja na 
temat specyfiki szczepień i wirusa czy edukacja na temat zdrowia, m.in. o podziale 
na choroby bakteryjne i wirusowe. „Pandemia pokazała, że jako społeczeństwo nie 
mamy w ogóle o tym wiedzy” – dostrzega. 

Zdaniem Karola Poznańskiego pozytywny efekt sytuacji pandemicznej dotyczy 
firm generycznych. „Oto po latach letargu Unia Europejska obudziła się i przyjęła 
strategię dla całej branży. Nagle okazało się, że zagrożenie zerwania łańcucha dostaw 
tanich a niezbędnych leków, które straciły ochronę patentową, może mieć znaczenie 
wręcz strategiczne. I że wytwarzanie substancji czynnych w krajach UE ma głęboki 
sens, nawet jeśli jest droższe niż w Chinach czy Indiach” – komentuje ekspert. 

Światełko w tunelu
Z badania Fundacji MY PACJENCI, przeprowadzonego we współpracy z Rzecznikiem 

Praw Pacjenta (sfinansowanego z grantu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm 
Farmaceutycznych INFARMA) wynika, że pandemia miała też pozytywne skutki jeśli 
chodzi o zdrowie społeczeństwa. Ponad 65 proc. respondentów zadeklarowało zwięk-
szenie dbałości o zdrowie swoje oraz bliskich. Dla 40 proc. ankietowanych dobrym 
efektem jest zbudowanie świadomości na temat konieczności badań profilaktycz-
nych, a dla 37 proc. – świadomość o potrzebie szczepień. Wśród korzystnych efektów 
pandemii autorzy badania wymieniają także: przyspieszenie wprowadzenia nowych 
rozwiązań cyfrowych (34,1 proc.), większe wykorzystanie teleporad i wizyt online 
(32,2 proc.) oraz zwiększenie wydatków publicznych na ochronę zdrowia (14,6 proc.). 

Ponadto badani przez Fundację MY PACJENCI licznie deklarowali pozytywny 
stosunek do szczepień zarówno dzieci, jak i dorosłych. „Czy można to traktować 
jako efekt pandemii? Tu byłabym ostrożna, ponieważ deklarowanie w badaniach 
a praktyka to jednak dwie inne rzeczy, chociaż w tym roku wyjątkowo więcej osób 
chciało się zaszczepić przeciwko grypie, co z pewnością jest pozytywnym efektem 
pandemii” – komentuje Ewelina Nazarko-Ludwiczak. Podkreśla także, że „postawy 
zmienia się najtrudniej”. Jak mówi, ten proces ma wiele etapów, a przy tak kluczowej 
kwestii jak szczepienia niezbędna jest analiza – z udziałem rządu – poświęcona temu, 
czym spowodowany jest sprzeciw wobec szczepień, a później – przeciwdziałanie 
takim postawom wspólnie z ekspertami czy firmami. „U nas tego nie ma i to jest 
zdecydowany błąd, za który płacimy potem jako społeczeństwo byciem w czołówce 
zgonów z powodu pandemii” – dodaje ekspertka. 

***

Jaki obraz branży farmaceutycznej wyłania się więc po dwóch latach pandemii? 
Okazuje się, że mimo tak przełomowego czasu, niewiele się zmieniło. Postawy zwo-
lenników i przeciwników wzmocniły się, jednak całościowo wizerunek farmacji nie 
przeszedł rewolucji. Jak przyznaje Poznański, po ponad dwóch latach pandemii obraz 
sektora „jest niejednoznaczny i nie można powiedzieć, aby branża farmaceutyczna 
zyskała wizerunkowo na dłuższą metę”. Zauważa jednak, że z pewnością teraz firmom 
łatwiej argumentować swoje strategiczne znaczenie i to, że wymagają szczególnej 
uwagi państwa oraz inwestycji również ze środków publicznych. „Nie wykorzystano 
wielu możliwości, by zbudować czy wzmocnić świadomość tego, jak działa branża 
farmaceutyczna”  – podsumowuje Nazarko-Ludwiczak. W  oczach społeczeństwa 
można było zyskać znacznie więcej.  
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Katarzyna Czyżewska
Czyżewscy kancelaria adwokacka

Produkty lecznicze w Polsce powinny być, co do zasady, wprowadzane do 
obrotu w polskojęzycznych opakowaniach. W myśl § 17 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących 
oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki, oznakowanie to 
oraz ulotkę sporządza się w języku polskim. Dopuszcza się przy tym 
równoczesne podanie informacji w innych językach urzędowych państw 
członkowskich UE (lub EFTA), pod warunkiem zachowania zgodności treści 
podanej w języku polskim.

WYJĄTKI OD ZASADY
WPROWADZANIA LEKÓW
do obrotu w opakowaniach polskojęzycznych
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Wspólnik w Czyżewscy
kancelaria adwokacka;
posiada wieloletnie
doświadczenie w doradztwie
na rzecz podmiotów
z sektora szeroko pojętych
Life Sciences.
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Również dyrektywa 2001/83/WE (w sprawie wspól-
notowego kodeksu odnoszącego się do produk-
tów leczniczych stosowanych u ludzi) wprowadza 

zasadę, że informacje na opakowaniach i ulotkach leku 
są zamieszczane w języku urzędowym kraju, w którym 
lek jest wprowadzany do obrotu. 

Wyjątki od reguły
Wspomniana dyrektywa pozostawia jednak pań-

stwom członkowskim Unii Europejskiej spory margi-
nes swobody w regulowaniu wyjątków od powyższej 
zasady. Zgodnie z art. 63 ust. 3 dyrektywy 2001/83/WE, 
właściwe władze mogą wyłączyć niektóre etykiety 
oraz ulotki informacyjne z obowiązku umieszczenia 
pewnych szczegółów oraz obowiązku sporządzenia 
ulotki w  języku lub językach urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym dany produkt jest wpro-
wadzany do obrotu, w przypadku gdy produkt ten nie 
jest przeznaczony do udostępniania bezpośrednio 
pacjentom dla przyjmowania we własnym zakresie. 

Większość państw europejskich na tej podstawie 
przyjęła odpowiednie wewnętrzne regulacje, które 
przewidują zwolnienie w  pewnych przypadkach 
z obowiązku oznakowania opakowania i ulotki leku 
w  języku urzędowym danego państwa. Również 
przepisy polskiej ustawy – Prawo farmaceutyczne 
przewidują pewne wyjątki od zasady polskojęzycz-
nego oznakowania opakowań i ulotki. Zgodnie z art. 
4c Prawa farmaceutycznego, w przypadkach uzasad-
nionych ochroną zdrowia publicznego, gdy występują 
poważne trudności w zakresie dostępności produktu 
leczniczego, który posiada kategorię dostępności Lz 
lub Rpz, a także szczepionki (o ile nie jest ona prze-
znaczona do wykonywania szczepień zalecanych lub 
obowiązkowych), Prezes Urzędu Rejestracji Produk-
tów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych, z  uwzględnieniem bezpieczeństwa 
stosowania produktu leczniczego, może na czas 
określony wyrazić zgodę na zwolnienie:
1. z  obowiązku umieszczania na opakowaniu 

i w ulotce dołączanej do opakowania niektórych 
danych szczegółowych lub

2. w całości albo w części z obowiązku sporządzenia 
oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do 
opakowania w języku polskim.

Zgoda, o której mowa powyżej, jest wydawana dla 
określonej liczby opakowań produktu leczniczego i na 
czas określony – nie jest możliwe uzyskanie w tym 
trybie bezterminowego zwolnienia z obowiązku ozna-
kowania opakowania produktu leczniczego i ulotki 
w języku polskim. 

Natomiast w  świetle art. 63 ust. 3 dyrektywy 
2001/83/WE dopuszczalne byłoby wprowadzenie 
w  polskim prawie przepisu, który pozwalałby na 
systemowe, bezterminowe zwolnienie z obowiązku 
polskojęzycznego oznakowania opakowania i  ulot-
ki, w  przypadku produktów nieprzeznaczonych do 
udostępniania bezpośrednio pacjentom dla przyjmo-

wania we własnym zakresie. Sposób uregulowania 
zwolnienia z  obowiązku oznakowania opakowania 
i  ulotki leku w  języku polskim w  polskiej ustawie 
w praktyce oznacza, że w przypadku powtarzających 
się problemów z dostępnością produktu w polskich 
opakowaniach konieczne jest ponawianie wniosków 
o  zgodę Prezesa Urzędu Rejestracji i  każdorazowo 
uzasadniania potrzeby uzyskania takiej zgody. 
Warto wspomnieć, że możliwość uzyskania bezter-
minowej zgody wprowadzania produktu do obrotu 
z  obcojęzyczną ulotką jest przewidziana w  Prawie 
farmaceutycznym (w  art. 26) w  odniesieniu do 
leków weterynaryjnych, o  ile są one przeznaczone 
do podawania wyłącznie przez lekarza weterynarii. 
W  takim wypadku zgodę wydaje również Prezes 
Urzędu Rejestracji.

Nie dla wszystkich leków
Warto też zauważyć, że art. 4c Prawa farmaceu-

tycznego dość wąsko zakreśla katalog produktów, dla 
których można ubiegać się o zwolnienie z obowiązku 
sporządzenia oznakowania ulotki i opakowania leku 
w języku polskim. Są to leki o kategorii dostępności: 
wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego sto-
sowania – Rpz, a także: stosowane wyłącznie w lecz-
nictwie zamkniętym – Lz. Od niedawna dopuszczalne 
jest również ubieganie się o zgodę na obcojęzyczną 
treść opakowania i ulotki w odniesieniu do szczepio-
nek, ale tylko tych, które nie są używane w ramach 
szczepień obowiązkowych i  zalecanych, zgodnie 
z wykazami publikowanymi przez ministra zdrowia. 
W praktyce, zakres zastosowania art. 4c do szczepio-

Prawo farmaceutyczne przewidują pewne 
wyjątki od zasady polskojęzycznego 
oznakowania opakowań i ulotki
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nek będzie z tego powodu bardzo ograniczony – nie-
liczne dostępne na polskim rynku szczepionki nie są 
używane do wykonywania szczepień obowiązkowych 
lub zalecanych.

Tymczasem przepis dyrektywy dotyczący po-
wyższej kwestii, tj. art. 63 ust. 3, mówi ogólnie 
o produktach nieprzeznaczonych do udostępniania 
bezpośrednio pacjentom dla przyjmowania we wła-
snym zakresie. W świetle tego przepisu, zwolnieniem 
z  obowiązku wprowadzania produktu do obrotu 
w  polskojęzycznym opakowaniu i  z  polską ulotką 
mogłyby być objęte wszystkie szczepionki. 

O  zwolnienie z  obowiązku sporządzania ulotki 
i oznakowania opakowania w  języku polskim moż-
na się ubiegać także w  odniesieniu do produktu 
leczniczego o statusie leku sierocego, w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia (WE) 141/2000 w sprawie 
sierocych produktów leczniczych. W  myśl art. 4b 
Prawa farmaceutycznego, zgodę na obcojęzyczną 

treść oznakowania opakowania dla określonej ilości 
opakowań takich leków może wydać również Prezes 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych.

W trybie nadzwyczajnym
Co w sytuacji, gdy nie są dostępne polskojęzyczne 

opakowania leku, który nie mieści się w zakresie za-
stosowania żadnego z powyższych wyjątków, np. leku 
o kategorii dostępności Rp – produkt wydawany z prze-
pisu lekarza, niebędącego lekiem sierocym? W takim 
przypadku jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie 
z jednego z nadzwyczajnych trybów dopuszczania do 
obrotu czy sprowadzania na polski rynek produktów 
leczniczych z zagranicy, na przykład z trybu uregulowa-
nego w art. 4 ust. 9 Prawa farmaceutycznego. Zgodnie 
z tym przepisem, minister właściwy do spraw zdrowia 
może w przypadku klęski żywiołowej lub innego zagro-
żenia życia czy zdrowia wydać zgodę na sprowadzenie 
z zagranicy produktu leczniczego, który jednocześnie:
1. posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 

w Polsce,
2. jest dopuszczony do obrotu w państwie, z którego 

jest sprowadzany,
3. jest niedostępny na terytorium Polski,

pod warunkiem, że na terytorium Polski nie jest 
dostępny produkt leczniczy zawierający tę samą lub 
te same substancje czynne, tę samą moc i postać co 
produkt leczniczy sprowadzany.

Możliwość uzyskania bezterminowej 
zgody wprowadzanie produktu do obrotu 
z obcojęzyczną ulotką jest przewidziana 
w Prawie farmaceutycznym (…) w odniesieniu 
do leków weterynaryjnych
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Kryteria wyboru w procesie ofertowym
Inwestor ma plan zrealizować projekt wysokiej ja-

kości w założonym terminie i budżecie. Aby osiągnąć 
zamierzony cel, już na etapie ustalania warunków po-
stępowania warto uwzględnić następujące kryteria:
1. wykwalifikowana kadra projektowa i zarządzająca,
2. koszty,
3. etapy realizacji wpływające na całkowity termin 

wykonania,
4. jakość materiałów oceniana na podstawie 

szczegółowego spisu parametrów technicznych 
materiałów,

5. długość serwisowania i czas reakcji, 
6. minimalizacja zużycia energii, wody i wytwarza-

nia odpadów, emisji do atmosfery szkodliwych 
substancji.

Nieprzypadkowo kadra jest w  tym zestawieniu 
wyżej niż koszty. Odpowiedni zespół pozwoli zaosz-
czędzić na projekcie. Kompetencje kadry pomogą 
zdiagnozować niewłaściwe działanie systemów czy 
urządzeń. Niekiedy błędy w ustawieniach pojedyn-
czych systemów wpływają negatywnie na działanie 
całego procesu produkcyjnego i należyte zaangażowa-
nie zespołu jest niezbędne do znalezienia rozwiązania.

Na szczególną uwagę zasługuje:
• Przygotowanie dodatkowego budżetu na niespo-

dziewane koszty dodatkowe, tzw. plan B. Nawet 

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
W PRZEMYŚLE
FARMACEUTYCZNYM
– ryzyka i możliwości

Monika Krasuska
TZF „Polfa” S.A.

Zaprojektuj i wybuduj to powszechnie stosowana formuła realizacji 
inwestycji. Przed decyzją o sposobie prowadzenia postępowania ofertowego 
warto przemyśleć, co da nam więcej korzyści i pozwoli na wcześniejsze 
zakończenie przedsięwzięcia, uwzględniając odpowiednie kryteria wyboru. 
Należy również pamiętać, że cena nie jest najważniejszym i jedynym 
parametrem. 

jeżeli taki zapas finansowy nie zostanie wyko-
rzystany, to zamawiający ma pewność, że będzie 
w stanie dokończyć przedsięwzięcie.

• Zwrócenie uwagi na sposób i jakość współpracy 
z generalnym wykonawcą. Schemat organizacyj-
ny i określenie wymaganych kwalifikacji pomaga 
w sprawnym prowadzeniu inwestycji. Przekłada 
się to również na komfort pracy. 

Czym jest zaprojektuj i wybuduj
To system realizacji inwestycji umożliwiający 

dostosowanie planów budowy do zmieniających się 
warunków, bez obowiązku zmiany umowy. Formuła 
ta jest często wybierana przez inwestorów ze względu 
na przeniesienie większości działań na wykonawcę: 
odpowiada za projekt, realizację oraz oddanie do 
użytkowania inwestycji. Jednocześnie realizując pra-
ce zgodnie z wizją zamawiającego, mają możliwość 
zachowania dużej elastyczności.

Inwestor głównie odpowiedzialny jest za przygo-
towanie umowy oraz przetargu na realizację prac, jak 
również zapewnia nadzór inwestorski.

Decydując się na prowadzenie postępowania w ta-
kim trybie, konieczna jest analiza wielu aspektów. Na 
wstępie należy określić rodzaj inwestycji i procedury, 
jakim podlega planowane przedsięwzięcie. Inaczej 
będzie rozpatrywana inwestycja realizowana z fun-
duszy publicznych niż z prywatnych. 
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Przed rozpoczęciem procesów należy uwzględnić: 
• całość postępowania ofertowego do ostatecznego 

podpisania umowy wraz z uwzględnieniem okre-
ślenia sposobu współpracy z wykonawcą, 

• ewentualną konieczność przeprowadzenia prze-
targu zgodnie z regułami zamówień publicznych,

• możliwość zewnętrznych finansowań.

W  dalszym ciągu trzeba zdefiniować rodzaj 
prac  – inwestycyjne lub remontowe. Inwestycje 
często wiążą się z dodatkowymi opracowaniami pro-
jektowymi, koniecznością uzyskania pozwolenia na 
budowę, zgłoszenia prac odpowiednim instytucjom 
bądź też uzyskania uzgodnień. Pochłania to cenny 
czas i niezbędne jest uwzględnienie procedur urzędo-
wych w harmonogramie. Remont w przeciwieństwie 
do inwestycji obejmuje wykorzystanie istniejących 
przestrzeni bez ingerencji w  konstrukcję budynku 
czy sposobu jego użytkowania. Przestrzeń jest ada-
ptowana i dostosowana do nowego celu.  

Znacznym ułatwieniem będzie doświadczenie 
inwestora w  prowadzeniu podobnych projektów 
lub prowadzenie zadań zrealizowanych w  formule 
zaprojektuj i wybuduj. Jeżeli inwestor nie dysponuje 
odpowiednimi zasobami, to może zaangażować spe-
cjalistów jako wsparcie w przeprowadzeniu procesów 
przynajmniej do czasu podpisania umowy. Dodat-
kowo poniesione koszty na specjalistów wpłyną na 
optymalizację finansową i czas realizacji inwestycji. 
Podmioty zewnętrzne powinny również pokazać 
i uświadomić inwestora, czym jest wynagrodzenie ry-
czałtowe oraz możliwość stosowania przez wykonaw-
cę własnych rozwiązań techniczno-materiałowych.

Istotny temat dla zamawiającego to harmonogram 
rzeczowo-finansowy. Przedstawia on etapy prowa-
dzonej inwestycji i określa przewidywane przepływy 
finansowe z nią związane. Niezbędne, by oszacować 
możliwe ryzyka i założyć przesunięcie terminu roz-
poczęcia produkcji. Jeżeli jednak czas jest krytyczny 
dla zamawiającego, to warto od razu zaangażować 
wsparcie menadżerskie z odpowiednim doświadcze-
niem, by wcześniej określić zagrożenia dla projektu.

Nawiązując do wsparcia kadry inwestora, 
bezwzględnie należy zdefiniować, kto weryfikuje 
dokumentację projektową i jakimi dysponuje umie-
jętnościami. Stali pracownicy, obciążeni bieżącymi 
zadaniami i  projektami, nie udźwigną analizy 
projektu nowej inwestycji bez odpowiedniego za-
rządzenia czasem lub wsparcia z zewnętrz. Z kolei 
zatrudnienie zewnętrznej spółki wiąże się z koniecz-
nością przekazania, co jest najważniejsze dla spółki 
i jakimi dysponuje możliwościami, a to nie zawsze 
jest takie proste. Często okazuje się, że zatrudnienie 
specjalistów z zewnątrz nie rozwiązuje wszystkich 
problemów. Współpraca to kluczowe zadanie dla 
każdej ze stron.  

Ze wszystkich elementów wartych rozważenia 
przed przyjęciem formuły zaprojektuj i  wybuduj 

PROJEKT REALIZACJA UŻYTKOWANIE

RYS. 1
Zakres prac 
wykonawcy 
w formule 
zaprojektuj 
i wybuduj 
(fot. zasoby autora) 

TAB. 1
Możliwości i ryzyka 
dla inwestora

Możliwości Ryzyka

Jedno postępowanie ofertowe – oszczędność 
czasu i mniejsze koszty (jeżeli do wykonania 

SIWZ zatrudniony zostaje podmiot 
zewnętrzny, to liczba postępowań ofertowych 

odpowiednio ulega zwiększeniu)

Brak szczegółowego SIWZ/
projektu koncepcyjnego 

= większe koszty

Mniejsze ryzyko współpracy z firmami, 
które „nie udźwigną” projektu 

Wydłużenie czasu trwania etapu 
ofertowego

Wykonawca uczestniczy w procesie od 
początku

Zmiany użytkownika 
w trakcie etapu projektowego/

wykonawczego – koszty 
dodatkowe i opóźnienie 

harmonogramu

Łatwiejsze finansowanie – często środki 
unijne przeznaczone są na realizację 

inwestycji, a nie na projekt

Brak koordynacji dostaw 
inwestorskich

Ograniczenie aneksów terminowych 
i roszczeń

Niespodzianki przy pracach 
rozbiórkowych/odkrywkowych/

ziemnych

Jeden wykonawca odpowiadający za 
gwarancję i rękojmię

Czynnik ludzki – błędne 
dostawy, uszkodzenia urządzeń, 

„zapomniane” specyfikacje 
kwalifikacyjne
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FOT. 1
Nowy Oddział 

Form Jałowych 
– przed i po
(fot. zasoby 

autora) 
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zdecydowanie najważniejsza jest jakość opraco-
wania specyfikacji i wymagań zamawiającego, tzw. 
SIWZ lub PFU  – program funkcjonalno-użytkowy. 
To dokument, na podstawie którego składane są 
oferty, podpisywana umowa, zawierane są w  nim 
wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wy-
magań technicznych. Im dokładniejszy SIWZ, tym 
lepiej dla inwestora. Brak szczegółowych informacji 
w specyfikacji prowadzi do założeń w kosztorysach, 
co zawsze łączy się z wyższą ofertą cenową. Nie dając 
informacji, zwiększamy wydatki na projekt. Waga 
tego opracowania jest na tyle duża, że konsultacje 
z doświadczonymi podmiotami wydają się być jedy-
ną metodą na sprawne poprowadzenie procesu, bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów.

Możliwości i ryzyka formuły zaprojektuj
i wybuduj

System pozwala na wiele obu stronom postę-
powania. Kilka przykładowych szans i  zagrożeń 
zestawiono w  tabelach, rozróżniając je na ważne 
z perspektywy inwestora oraz wykonawcy. 

Ryzykowne działania przekute w możliwości
Przykładem podjęcia ryzyka i  wykorzystania 

możliwości inwestora jest Nowy Oddział Form Jało-
wych – Ampułkarnia, realizowany przez Tarchomińskie 
Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Inwestycja przepro-
wadzona w działającym budynku produkcyjnym, gdzie 
prace rozbiórkowe i przygotowawcze przy aranżacji 
obszaru podjęto w trakcie etapu projektowego. 

Warto pamiętać, że zarządzanie projektem nie 
kończy się w momencie podpisania umowy i okre-
ślenia zasad współpracy między zamawiającym 
a wykonawcą. W trakcie realizacji pojawia się wiele 
zmian, zwłaszcza jeżeli realizowana inwestycja do-

tyczy aranżacji istniejącego budynku. Na co warto 
się przygotować?
• Projekt technologiczny

Podczas etapu projektowego określane są funk-
cjonalności pomieszczeń, ich zgodność z rozporzą-
dzeniami oraz GMP, a  także bezpieczeństwo pracy 
operatorów. Analizy przeprowadzone na tym etapie 
mogą wykazać, że pierwotne założenia nie były 
wystarczające i konieczne jest zwiększenie bezpie-
czeństwa pracy, a co za tym idzie kosztowny zakup 
urządzeń, takich jak prysznic dekontaminacyjny.

• Szczelność obszaru
Element omawiany szeroko na każdym etapie 

i znany wszystkim podmiotom. Oczywiste, ale… Ale 
pojawia się w momencie, kiedy to inwestor dostarcza 
urządzenie i okazuje się, że są w nim nieszczelności 
wpływające na warunki w  pomieszczeniu. Zmiany 
są łatwe do wprowadzenia, jednak kosztują przede 
wszystkim sporo czas.

• Ocena Zagrożenia Wybuchem 
Zagadnienia dotyczące spraw przeciwpożarowych 

muszą być weryfikowane przy każdej inwestycji czy 
remoncie. Opracowanie, takie jak Ocena Zagrożenia 
Wybuchem, wskazuje nam, czy urządzenia oraz oto-
czenie wymaga większych zabezpieczeń. Oczywiście 
większe zabezpieczenia równają się większym nakła-
dom finansowym.

 
• Za mała ilość mocy

Przedsięwzięcia realizowane w  istniejących 
obiektach wymagają większego sprawdzenia mediów, 
z których będzie zasilana. Dobrze zaplanowany obszar 
nie może mieć braków w mocy elektrycznej i musi być 
przygotowany na braki w zasilaniu. W takich momen-
tach dodatkowa rozdzielnia elektryczna czy też SZR 
(układ samoczynnego załączania rezerwy) znajduje 
uzasadnienie nieplanowanego finansowania obszaru.

• Zakres wykonawca/dostawca urządzeń
Jednym z trudniejszych zadań menadżerów za-

rządzających inwestycjami jest odpowiedni podział 
prac i  zakresu dostaw na styku prac wykonawcy 
i  dostawcy urządzeń. Warto zwrócić uwagę na 
podłączenia elektryczne, by uwzględnić nie tylko 
doprowadzenie zasilania do szafy elektrycznej urzą-
dzenia, ale również ułożenie kabli pomiędzy szafą 
a urządzeniem. 

Możliwości Ryzyka

Łatwiejsze wprowadzanie 
 zmian na etapie projektu

Czaso- i kosztochłonne 
wykonanie oferty, konieczność 

uwzględnienia wszystkich ryzyk

Możliwość zastosowania własnych
rozwiązań projektowych/montażowych 

– wykorzystanie swoich atutów
i sprzętu – optymalizacja kosztowa

Opóźnienia w dostawach 
na etapie realizacji

Wykonanie oferty pod konkretnego 
„swojego” producenta 

– optymalizacja kosztowa

Odpowiedzialność za błędne 
rozpoznania i rozwiązania 

projektanta w dokumentacji 
projektowej/technicznej

Realny wpływ na kolejność prac 
i skrócenie harmonogramu Podwyżki cen materiałów.

Możliwość skrócenia ścieżki 
akceptacji materiałowej

Brak komunikacji między 
zespołami projektowym 

i wykonawczym

Łatwiejsze wprowadzanie 
zmian na etapie projektu Koordynacja wielu podmiotów

Jeżeli czas jest krytyczny dla 
zamawiającego, to zapewne warto 
od razu założyć większe wsparcie 
menadżerskie z wysokimi 
kompetencjami i doświadczeniem

TAB. 2
Możliwości i ryzyka 
dla wykonawcy 
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Dorota Mańczak
THURNE oddział Polska

Jednorazowe i zrównoważone? Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, 
warto dokonać oceny cyklu życia systemów jednorazowych w produkcji 
farmaceutycznej.

Elementy jednorazowego użytku stosowane w pro-
dukcji leków wymagają regularnej wymiany. Jak 
jednak tworzywowe wyposażenie jednorazowego 

użytku w rzeczywistym zastosowaniu wypada w po-
równaniu z elementami ze stali nierdzewnej z punktu 
widzenia ochrony środowiska?

Przeprowadzono analizę cyklu życia, na podsta-
wie której dokonano oceny zrównoważenia środo-
wiskowego technologii jednorazowego użytku. Już 
pierwsze wyniki wykonanego bilansu wykazały, że 
stosowanie sprzętu jednorazowego użytku jest tech-
nologią bardziej przyjazną środowisku, a tendencja 
w kierunku wyższego stopnia hermetyzacji i zrów-
noważonego rozwoju nie wykluczają się wzajemnie.

Technologia jednorazowego użytku staje się coraz 
bardziej popularna, jednocześnie zachowana jest 
równowaga środowiskowa.

Zmiany dla bezpieczeństwa
Przez długi czas komponenty ze stali nierdzewnej 

były wyraźnie preferowaną technologią w  prze-
myśle farmaceutycznym i  chemicznym, zarówno 
w obszarze systemów procesowych, jak i transportu 
materiałów, ze względu na swoją wytrzymałość i od-
porność na rozpuszczalniki itp. Wraz z  rosnącymi 
wymaganiami dotyczącymi czystości procesów 
produkcyjnych, w  celu ochrony wytwarzanych 
produktów farmaceutycznych, a  w  szczególności 
aktywnych składników farmaceutycznych i  form 
końcowych – tabletek, wzrosły również wymagania 
dotyczące procesów czyszczenia i ponownego użycia 
stosowanych systemów.

Komponenty procesowe, które nie są optymalnie 
oczyszczone, mogą powodować poważne zanieczysz-
czenie krzyżowe różnych produktów wytwarzanych 

SYSTEMY ELEMENTÓW 
JEDNORAZOWYCH
w produkcji farmaceutycznej

w tym samym systemie, jednocześnie potencjalnie 
uniemożliwić wykorzystanie całych kampanii. Naj-
bezpieczniejszym sposobem całkowitego uniknięcia 
ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego jest użycie 
elementów jednorazowego użytku, które należy wy-
rzucić i wymienić na nowy sprzęt, najpóźniej w przy-
padku zmiany partii lub kampanii.

Oprócz zapobiegania zanieczyszczeniu krzyżowe-
mu, technologia jednorazowego użytku charakteryzuje 
się również znacznie wyższą elastycznością aplikacji, 
która dzięki bardzo krótkim czasom instalacji i przy-
gotowania, spełnia wymaganie zauważalnie zoptymali-
zowanego „czasu wprowadzenia na rynek”, przy jedno-
czesnym dużym potencjale oszczędności finansowych.

Stosowanie komponentów jednorazowego użytku 
zawsze wiąże się z  koniecznością kompatybilności 
środowiskowej, jak ma to miejsce w przypadku opisa-
nych powyżej elementów stosowanych w przemyśle 
farmaceutycznym. Jednak po sporządzeniu bilansu 
z  punktu widzenia zużycia wymaganej energii, za-
stosowanie komponentów jednorazowego użytku 
wydaje się być zdecydowanie bardziej przyjazną 
alternatywą dla środowiska. 

Ocena potwierdza wartość technologii 
jednorazowego użytku

Aby dojść do wiarygodnych stwierdzeń dotyczą-
cych zrównoważonego rozwoju, na Uniwersytecie 
Nauk Stosowanych w  Aalen, we współpracy ze 
szwajcarską firmą farmaceutyczną i Rommelag Flex, 
przeprowadzono badanie zainicjowane przez firmę 
ctm-design w formie pracy magisterskiej. Tematem 
było porównanie tradycyjnego sprzętu produkcyjne-
go ze stali nierdzewnej z elastycznym jednorazowym 
sprzętem produkcyjnym do stosowania w przemyśle 
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Czynnik Wskaźnik IBC ze stali FIBC Oszczędność Efekt

GWP Kg równoważnego CO₂ 581 308 273 ↓

AP Kg równoważnego SO₂ 2,2 0,7 1,5 ↓

EP Kg równoważnego PO₂ 0,6 0,05 0,55 ↓

ARD MJ 9,349 4,295 5,054 ↓

Water L 6,822 0,577 6,245 ↓

farmaceutycznym pod kątem zrównoważenia środo-
wiskowego.

Analiza LCA (Life Cycle Assessment  to proces oce-
ny efektów, jaki dany wyrób wywiera na środowisko 
podczas całego życia, poprzez wzrost efektywnego 
zużycia zasobów i  zmniejszenie obciążeń środowi-
ska) wykonana zgodnie z DIN EN ISO 14040, została 
przeprowadzona przy wsparciu oprogramowania 
komputerowego GaBi Envision jako podstawy do oce-
ny zrównoważenia środowiskowego. Ta analiza cyklu 
życia służy do oceny potencjalnego wpływu systemu 
produktów na środowisko. Może zatem wykazać 
zgodność środowiskową produktów czy technologii, 
a  tym samym służyć jako wsparcie użyteczności 
produktów z ekologicznego punktu widzenia. 

Sama ocena cyklu życia składa się z  czterech 
faz: określenia celu i  zakresu badania, inwentary-
zacji cyklu życia, analizy wpływu i oceny końcowej. 
Inwentaryzacja cyklu życia obejmuje kwantyfikację 
wszystkich danych wejściowych i wyjściowych istot-
nych dla systemu produktów. Określa się ilościowo 
przepływy surowców i materiałów eksploatacyjnych, 
energii, produktów, odpadów, emisji, zrzutów do wód 
i  zanieczyszczeń gleby. Oprócz podania wewnętrz-
nych danych wejściowych i wyjściowych konkretnej 
firmy, uzyskanych poprzez analizę lub zaksięgowanie 
kosztów materiałów, wymagane są również dane śro-
dowiskowe dotyczące produktów i procesów. Waga 
poszczególnych kategorii wpływów ma decydujące 
znaczenie dla ich oceny. 

Porównanie IBC ze stali nierdzewnej z FIBC 
przemawia na korzyść techniki jednorazowego 
użytku

Celem tej oceny cyklu życia było porównanie 
plastikowych elementów jednorazowego użytku do 
stosowania w przemyśle farmaceutycznym z elemen-
tami ze stali nierdzewnej, z punktu widzenia ochrony 
środowiska. Zbadano wielkogabarytowe pojemniki do 
transportu i pośredniego przechowywania materiału 
wilgotnego z  interfejsu wylotowego wirówki do in-
terfejsu wejściowego suszarki, w procesie produkcji 
farmaceutycznej substancji czynnej. Pierwotnie 
stosowane pojemniki IBC ze stali nierdzewnej zo-
stały całkowicie zastąpione przez FIBC u producenta 
aktywnych składników farmaceutycznych, co do-

starczyło obszernych danych dla obu technologii do 
następującej analizy inwentaryzacyjnej.

W ramach inwentaryzacji cyklu życia gromadzono 
obszerne dane, począwszy od surowców użytych do 
produkcji pojemników, poprzez ich transport, prze-
twarzanie, użytkowanie wraz z regularnym czyszcze-
niem i suszeniem, aż do ostatecznej utylizacji, a na-
stępnie wpisywano do bazy danych. W odniesieniu do 
oceny oddziaływania, wybrano pięć najważniejszych 
kryteriów środowiskowych:
• GWP (Global Warming Potential) – potencjał glo-

balnego ocieplenia,
• AP (Acidification Potential)  – potencjał zakwa-

szenia,
• EP (Eutrophication Potential) – potencjał eutro-

fizacji (przenawożenie),
• ARD (Abiotic Resource Depletion) – wyczerpanie 

zasobów abiotycznych (nieodnawialnych zasobów 
mineralnych),

• Woda (Water Footprint) – zużycie wody.

RYS. 1
Etapy oceny cyklu 
życia (LCA) zgodnie 
z normą EN ISO 
14040 

TAB. 1
Porównanie 
wpływu na 
środowisko 
urządzeń ze stali 
nierdzewnej 
z urządzeniami 
jednorazowego 
użytku

Artykuł sponsorowany
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Pierwsze wyniki przeprowadzonej oceny wykaza-
ły, że wykorzystanie sprzętu jednorazowego użytku 
do badanych środowiskowych aspektów globalnego 
ocieplenia, zakwaszenia, nadmiernego nawożenia 
i  zużycia wody może oczywiście reprezentować 
znacznie bardziej przyjazną środowisku technologię 
w porównaniu do sprzętu ze stali nierdzewnej, stoso-
wanego w przemyśle farmaceutycznym.

Ten zaskakujący na pierwszy rzut oka rezultat, 
po dokładniejszej analizie danych, wynika głównie 
z  bardzo energochłonnych procesów czyszczenia 
i suszenia urządzeń ze stali nierdzewnej.

Na szczęście dwa główne nurty: stosowanie sprzę-
tu jednorazowego użytku w przemyśle farmaceutycz-
nym i globalny trend w kierunku bardziej spójnego 
skupienia się na zrównoważonym rozwoju, wydają 
się zgodnie podążać w tym samym kierunku. Oczy-
wiście przeprowadzona analiza LCA powinna być 
rozumiana jedynie jako pierwsza wskazówka do 
porównania technologii pod kątem kompatybilności 
środowiskowej, a inne studia przypadków powinny 
być zdefiniowane i  szczegółowo przeanalizowane. 
Niemniej jednak, podążając za trzecim głównym 
trendem w przemyśle farmaceutycznym, osiągania 

AVAX
– jednorazowy 
motylkowy zawór 
dzielony 

ACLAMP
– uniwersalna 

tworzywowa 
obejma Tri-Clamp 

ABAG
– system 

elastycznych 
pojemników 3D 

(FIBC)
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coraz wyższego stopnia hermetyczności, niektórzy 
producenci opierają wyposażenie do obsługi prosz-
ków głównie na elementach jednorazowego użytku.

Firma Andocksysteme G.Untch, producent ele-
mentów zabezpieczających i  sprzętu do obsługi 
proszków, od kilku lat kroczy tą drogą z wielką kon-
sekwencją. Firma nieustająco rozwija swoje portfo-
lio produktów, zarówno ustalonej linii wyrobów ze 
stali nierdzewnej, jak i kompletną, modułową linię 
produktów jednorazowego użytku: od interfejsów 
(szczelnych połączeń), poprzez linie produktowe, 
złącza komponentów aż do pojemników transporto-
wych i magazynowych. Całość produkcji zachowuje 
jednocześnie wymagania „Zrównoważonej ochrony”.

Dzięki dalekowzroczności wytwórcy, ta linia pro-
duktów będzie dostępna nie tylko dla klasycznego 
przemysłu farmaceutycznego, ale także dla przemy-
słu biotechnologicznego (w wersji do wstępnej stery-
lizacji), który już od dłuższego czasu konsekwentnie 
zmierza do stosowania produktów jednorazowych 
w zakresie bezpyłowej obsługi proszków.

W szerokim portfolio swoich produktów, Andock-
systeme oferuje unikatowy system będący połącze-
niem trzech produktów:

ACUBE (3D FIBC) to zintegrowany, jednorazowy 
system zabezpieczający w  postaci elastycznej jed-
nostki opakowaniowej. 

Worek ABAG składa się z  dwóch niezależnych 
warstw, gwarantujących elastyczność i  solidność. 
Wewnętrzna warstwa działa jak torba na produkt, 

chroniąc go przed wpływem środowiska i odwrotnie. 
Wzmocniona zewnętrzna warstwa jest odporna na 
obciążenia mechaniczne. 

System wyposażony jest w  wyjątkową techno-
logię AVAX, która umożliwia operacje przeładunku 
materiałów w całkowicie zamkniętych warunkach. 
ACUBE jest dostępny od 10 l do 400 l i przeznaczony 
do obsługi proszku, granulek oraz tabletek. Dzięki 
sześciennemu kształtowi 3D możliwe jest jego cał-
kowite opróżnienie, nawet w  warunkach innych 
niż atmosferyczne, na przykład z tabletkarką, przy 
niewielkim podciśnieniu.

Szeroka gama rozmiarów i opcji pozwala sprostać 
wymaganiom każdej aplikacji. W połączeniu z opa-
kowaniem transportowym wykonanym z  kartonu, 
ACUBE nadaje się do transportu produktów z jednego 
obiektu do drugiego. Dla opakowań transportowych 
dostępny jest certyfikat przewozowy UN.

W artykule wykorzystano wyniki badań i wnioski 
autorstwa: Martin Koch, Konsultant, ctm-design, dla:
• Andocksysteme G. Untch GmbH, Schweigho-

fstraße 3, 79410 Badenweiler, Germany,
• Flecotec AG, Schweighofstraße 3, 79410 Baden-

weiler, Germany,
• Rommelag Kunststoff-Maschinen-Vertriebsge-

sellschaft mbH, Mayenner Straße 18-20, 71332 
Waiblingen, Germany.

Fot.: materiały Andocksysteme G. Untch GmbH

ACUBE / 
ACUBE-PRO
zintegrowany 
jednorazowy 
system w postaci 
kompletnej 
jednostki 
z zaworem 
dzielonym
(mikser, 
opakowanie)
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Co charakteryzuje Exyte Central Europe?
 Od ponad 100 lat rozwijamy specjalistyczną 

wiedzę w zakresie rozwiązań stosowanych w kon-
trolowanych środowiskach produkcyjnych podle-
gających szczególnym regulacjom prawnym oraz 
wymaganiom technicznym. Globalnie zatrudniamy 

– Projektowanie i budowa fabryki, powstającej w oparciu o dokumentację 
opracowaną przez Exyte, czyni nas silnie odpowiedzialnymi za cały projekt. 
Nasi projektanci, po zakończeniu fazy projektowania, są często kierowani na 
budowę, gdzie odpowiadają za realizację zaprojektowanych przez siebie 
instalacji – mówi Wojciech Stachelek, odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój 
biznesu w Exyte Central Europe. 

PEŁNA
REALIZACJA

ponad 7 700 osób, w Polsce mamy zespół ponad 70 
inżynierów w  trzech lokalizacjach (Gdańsk, War-
szawa, Wrocław). Współpracujemy z  najbardziej 
wymagającymi klientami z  takich sektorów, jak 
półprzewodniki, farmacja, biotechnologia czy data 
center.
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Exyte Central Europe jest częścią Grupy Exyte, 
światowego lidera w zakresie projektowania i reali-
zacji zaawansowanych technologicznie zakładów 
produkcyjnych. Firma oferuje pełen zakres usług, od 
doradztwa po rozwiązania „pod klucz”, z zachowaniem 
najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. 
Bardzo często budujemy fabryki, które wcześniej za-
projektowaliśmy. Innymi słowy: jesteśmy generalnym 
wykonawcą, zaangażowanym w cykl życia projektu od 
samego początku, a tym samym potrafiącym skrócić 
harmonogram inwestycji średnio od 2 do 3 miesięcy. 
Wspierając klientów w pokonywaniu złożonych wy-
zwań, Exyte buduje z nimi trwałe relacje bazujące na 
wzajemnym zaufaniu. 

Skupiacie się na projektowaniu czy także 
odpowiadacie za budowę fabryk?

Projektowanie i  budowa fabryki, powstającej 
w oparciu o dokumentację opracowaną przez Exyte, 
czyni nas silnie odpowiedzialnymi za cały projekt. 
Nasi projektanci, po zakończeniu fazy projektowania, 
są często kierowani na budowę, gdzie odpowiadają za 
realizację zaprojektowanych przez siebie instalacji. 
Nasi klienci ufają nam, ponieważ bierzemy odpowie-
dzialność za proces budowy i mają pewność, że projekt 
będzie dostarczony w oczekiwanym terminie i jakości. 

Skupiamy się na długofalowej współpracy. Nasi 
klienci to wiedzą i  doceniają, ale też oczekują ela-
stycznego i  efektywnego podejścia do nowych wy-
zwań związanych ze stale rosnącymi regulacjami oraz 
nowymi trendami technologicznymi. W przyszłości 
projekty będą jeszcze bardziej złożone, a  dzięki 
unikalnym umiejętnościom dostarczania projektów 
w  systemie zaprojektuj i  zbuduj stale podnosimy 
kwalifikacje naszych inżynierów, przez co zwiększa-
my przewagę konkurencyjną. 

Jak to robicie?
Rozpoczynamy od analizy i poznania wymagań 

użytkownika oraz zrozumienia procesu technologicz-
nego. Każdy zakład farmaceutyczny wyposażony jest 
w dziesiątki skomplikowanych instalacji, połączonych 
ze sobą wzajemnie. Dlatego ważne jest zachowanie 
następującej sekwencji przygotowania dokumentacji:
• opracowanie projektu koncepcyjnego,
• opracowanie projektu podstawowego,
• opracowanie projektu wykonawczego.

W pierwszej kolejności pracę rozpoczyna zespół 
procesowy, który definiuje skalę zakładu, tj. przygo-
towuje rozwiązania określające podział na budynki, 
linie technologiczne, układ pomieszczeń, przepływy 
personelu, materiałów, odpadów itp. Następnie pro-
jektowane są pozostałe instalacje i obszary wspie-
rające produkcję, jak laboratoria kontroli jakości, 
centra badawczo-rozwojowe, magazyny, obszary 
techniczne czy biurowe. Wielobranżowe opracowania 
stanowią spójny i skoordynowany projekt, który jest 
rozwijany w kolejnych etapach prac. 

W międzyczasie przygotowujemy projekt budow-
lany do pozwolenia na budowę wraz z opracowaniami 
wymaganymi przez przepisy, normy i dobre praktyki. 
Często, w  trakcie opracowywania dokumentacji, 
podpisujemy kontrakt na realizację prac, co pozwala 
skrócić harmonogram o kolejne kilka miesięcy. 

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo. Dlatego 
już na etapie prac projektowych przeprowadzamy 
przeglądy dokumentacji z  punktu widzenia bez-
piecznej realizacji (safety design review). Wdroży-
liśmy autorski program kreowania bezpiecznego 
zachowania na budowie i bezpiecznego prowadzenia 
prac  – IFW (Incident Free Workplace). Dbamy, by 
każdy z  naszych pracowników i  partnerów wrócił 
wieczorem bezpiecznie do domu. Systematycznie sta-
ramy się ograniczać występowanie niebezpiecznych 
sytuacji poprzez propagowanie pozytywnych wzorów 
postępowania. Najlepszym potwierdzeniem wyso-
kiego zaufania klientów do Exyte jest kontynuacja 
współpracy i  zaangażowanie nas w  nowe projekty 
inwestycyjne.

Czy to, że w przyszłości projekty będą jeszcze 
bardziej złożone oznacza, że proces inwestycyjny 
w branży farmaceutycznej będzie dłuższy niż teraz?

Na proces inwestycyjny wpływa wiele czynni-
ków, na jakie mamy wpływ oraz te, które są od nas 
zupełnie niezależne. Nie mamy bezpośredniego 

Artykuł sponsorowany

WOJCIECH 
STACHELEK
Exyte Central 
Europe
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wpływu na rozwój pandemii COVID-19, jak również 
na rozwój konfliktu zbrojnego w  Ukrainie. Te dwa 
aspekty zmieniły horyzont obecnie prowadzonych 
i planowanych inwestycji. Wydłużył się czas procesu 
inwestycyjnego oraz zauważalnie wzrosły jego koszty. 
Dlatego tak ważne jest zaangażowanie sprawdzonego 
i  doświadczonego partnera, który od samego po-
czątku poprawnie zaplanuje, a następnie zrealizuje 
zamierzenie inwestycyjne. 

Naszą odpowiedzią na dynamicznie zmieniające 
się wymagania rynku oraz potrzebę skrócenia har-
monogramu inwestycyjnego jest ExyCell® – system 
prefabrykowanych modułów pomieszczeń czystych 
dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicz-
nego, umożliwiający standaryzację w opracowaniu 
dowolnej aranżacji przestrzeni produkcyjnej. 

Co oznacza modułowość i co jest takiego 
unikalnego w ExyCell®?

Modułowość w rozumieniu Exyte to gotowe, zapro-
jektowane i prefabrykowane zestawy 7 standardowych 
typów ExyCell®, za pomocą których aranżujemy prze-
strzeń produkcyjną typu clean room. Każdy z elemen-
tów ma już wbudowane orurowanie, kanały wentyla-
cyjne, jednostki filtracyjne, sufit podwieszany, systemy 
czujników BMS i EMS oraz przyłącza zasilające.

Modułowość i związana z nią standaryzacja po-
zwala na redukcję czasu projektowania oraz ograni-
czenie liczby osób na obiekcie w trakcie budowy. A to 

z kolei przekłada się na wyższą jakość i wyższe bezpie-
czeństwo w trakcie realizacji prac. Jednak największą 
zaletą jest skrócenie harmonogramu inwestycji, tj. 
prowadzenie prac budowlanych na obiekcie wraz 
z  równoległą prefabrykacją pomieszczeń czystych 
na warsztacie i przyspieszenie rozpoczęcia produkcji 
o kilka miesięcy. 

Czy ExyCell® jest droższym rozwiązaniem od 
klasycznego podejścia do budowy?

Można powiedzieć, że rozwiązanie bazujące na 
ExyCell® jest tańsze niż zakłady w pełni prefabryko-
wane i zbliżone cenowo do rozwiązania bazującego na 
klasycznym budynku wyposażonym w standardowe 
clean roomy.

Czy jest już działający zakład wykorzystujący 
ExyCell®?

Tak, nasze Centrum Terapii Genowych w Szang-
haju jest wykorzystywane przez Miltenyi Biotech 
do produkcji Zaawansowanych Terapii Medycznych 
(Advanced Therapy Medicinal Products  – ATMPs) 
zgodnie z GMP. 

Jeśli chcieliby państwo dowiedzieć się więcej na 
temat fabryki przyszłości i  trendów w  branży Life 
Sciences, zapraszam do kontaktu. 

Fot. Exyte Central Europe
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52   Przemysł Farmaceutyczny   2/2022





P R Z E Ł O M O W E  O D K R Y C I A

Podejścia opierające się na analizie celów mole-
kularnych stały się bardzo atrakcyjne ze względu 
na coraz lepsze zrozumienie mechanizmów mo-

lekularnych leżących u podstaw patologii chorób oraz 
duży postęp w technologiach przesiewowych o wysokiej 
wydajności (HTS, High-Throughput Screening), takich 
jak badania przesiewowe z wykorzystaniem bibliotek 
kodowanych DNA oraz biofizycznych metod analizy 
interakcji molekularnych podczas optymalizacji wio-
dących kandydatów na leki.

Fo
t.:

 1
23

rf

ROLA PROTEOMIKI BAZUJĄCEJ 
NA SPEKTROMETRII MAS
W ODKRYWANIU LEKÓW

Białka są głównym celem działania większości leków, jednak 
ogólnoustrojowe metody monitorowania aktywności i funkcji białek są nadal 
słabo wykorzystywane w odkrywaniu substancji leczniczych. Nowe podejścia 
biochemiczne, w połączeniu z ostatnimi osiągnięciami w dziedzinie 
aparatury do proteomiki, bazującej na spektrometrii mas i analizie danych, 
umożliwiły wyodrębnienie fenotypów chorobowych i ich reakcji na 
bioaktywne cząsteczki w niespotykanej dotąd rozdzielczości i wymiarze.

dr Andrzej Ernst 
ChemCon GmbH, Niemcy

W przeszłości większość leków była odkrywana 
w badaniach przesiewowych, w których monitoro-
wano biologiczną odpowiedź na związki bioaktywne 
w modelowych układach chorobowych. Takie feno-
typowe metody przesiewowe są niezależne od celu 
molekularnego, ale późniejsza identyfikacja celu 
molekularnego związków bioaktywnych jest pożą-
dana, aby zrozumieć związane z  celem zagrożenia 
dla bezpieczeństwa oraz umożliwić optymalizację 
wiodących związków w oparciu o strukturę.
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Podobnie, rewolucja w technologiach edycji ge-
nów umożliwiła zastosowanie przesiewowej edycji 
genów obejmujących cały genom (takich jak np. 
CRISPR-Cas9). Ostatnie postępy w  technologiach 
„omics” i biologii chemicznej rewolucjonizują obecnie 
zestaw narzędzi analitycznych dostępnych w  celu 
wspierania odkrywania leków. Białka stanowią 
większość aktywnych biochemicznie składników 
w  systemach biologicznych i  są celem działania 
prawie wszystkich leków. Metody analityczne po-
zwalające określić aktywność i funkcje białek mają 
zatem ogromne znaczenie w  procesie odkrywania 
substancji leczniczych.

W związku z tym, liczbę białek w różnych formach 
molekularnych – określanych również jako proteo-
formy – które współistnieją w naszym organizmie, 
szacuje się na ponad 6 milionów, przy czym nie zostało 
jeszcze ustalone, ile z nich jest funkcjonalnie odrębne. 
Co więcej, wiele białek pełni funkcje plejotropowe, za-
leżne od kontekstu biologicznego, typu komórki i śro-
dowiska oddziałujących biomolekuł. Dlatego wiedza 
o formach i funkcjach białek, które są modulowane 
przez lek, jest kluczem do zrozumienia, jak w specy-
ficzny sposób wpływać na fenotypy chorobowe.

Proteomika bazująca na spektrometrii mas (MS) 
przeszła ewolucję od katalogowania białek w próbkach 
biologicznych do oceny właściwości białek i ich modu-
lacji funkcjonalnej na wielu poziomach. Dzięki postę-
pom we wszystkich aspektach przepływu pracy (szyb-
kość, czułość, precyzja i solidności), proteomika opar-
ta na MS osiągnęła poziom, który pozwala na sprawne 
profilowanie niemal kompletnych proteomów w ciągu 
kilku godzin. Dzięki tym osiągnięciom technicznym 
opracowano strategie eksperymentalne pozwalające 
scharakteryzować proteomy w sposób wykraczający 
poza wyszczególnienie produktów genowych. No-
woczesne metody proteomiczne pozwalają zbadać 
zaangażowanie i reaktywność cząsteczek bioaktyw-
nych, określić dynamikę czasowo-przestrzenną sieci 
sygnalizacji białkowej oraz uzyskać kompleksową 
funkcjonalną anotację modyfikacji potranslacyjnych 
(PTM) w skali całego proteomu.

Identyfikacja celu
Dostępny jest cały arsenał metodologii służących 

do identyfikacji mechanizmów molekularnych, dzięki 
którym związki bioaktywne wykazują swoje działanie 
w badaniach przesiewowych na komórkach i in vivo. 
Spośród nich proteomika bazująca na MS w wyjąt-
kowy sposób przyczynia się do bezpośredniej ana-
lizy oddziaływań małych cząsteczek z  proteomem. 
W szczególności, chemoproteomika lub chemiczna 
proteomika wykorzystuje biochemiczne/biofizyczne 
procedury do wykrywania bezpośrednich oddziały-
wań związków z białkami. Metody chemoproteomiki 
polegają na wzbogacaniu celów leków z ekstraktów 
komórkowych lub systemów żywych komórek sonda-
mi chemicznymi pochodzącymi z badanego związku 
bioaktywnego.

Połączenie wzbogacania powinowactwa z  wy-
korzystaniem znakowanych bioaktywnych małych 
cząsteczek i  proteomiki ilościowej opartej na MS 
zapewnia czułe i  specyficzne narzędzie do kom-
pleksowego profilowania interakcji leków. Technikę 
tę często określa się mianem chemoproteomiki 
skoncentrowanej na związku (compound-centric 
chemoproteomics – CCCP).

Proteomika bazująca na spektrometrii 
mas – elementy techniczne

Procesy robocze proteomiki obejmują etapy 
przygotowania próbki, w  tym trawienie białek 
przez proteazy specyficzne dla danej sekwencji (np. 
trypsynę) oraz oczyszczanie próbki. Protokoły i au-
tomatyzacja zwiększają odtwarzalność i wydajność, 
sprzyjając badaniom przesiewowym dużych zesta-
wów próbek. Otrzymane w  ten sposób mieszaniny 
peptydów są rozdzielane na podstawie właściwości 
fizycznych – głównie hydrofobowości – za pomocą 
chromatografii cieczowej w  odwróconej fazie (LC) 
i  przenoszone do spektrometru mas po jonizacji 
elektrosprayem. Udoskonalenia techniczne w syste-
mach LC i spektrometrii mas (MS) poprawiły czułość 
i  specyficzność pomiarów, dzięki czemu dziesiątki 
tysięcy peptydów – odpowiadających tysiącom bia-
łek – można oznaczyć ilościowo w czasie krótszym 
niż 1 h z kilku mikrogramów biologicznego materiału 
wyjściowego. Skanowanie przeglądowe MS rejestruje 
wszystkie masy peptydów, które eluują z  chro-
matografii w  danym czasie. W  kolejnych skanach 
tandemowej spektrometrii mas (MS/MS) peptydy 
są fragmentowane, co umożliwia ich identyfikację 
na podstawie mas fragmentów peptydów. Ponieważ 
złożoność molekularna strawionych proteomów 
wciąż przekracza możliwości sekwencjonowania 
obecnych instrumentów MS, identyfikacja i  kwan-
tyfikacja w proteomice są nadal w pewnym stopniu 
ukierunkowane na peptydy i białka.

C H E M O P R O T E O M I K A

Gałąź proteomiki wykorzystywana do oceny celu, 
mechanizmu działania i/lub niespecyficznych celów poprzez 
charakterystykę interakcji pomiędzy związkami a białkami.

C H E M O P R O T E O M I K A  S K O N C E N T R O W A N A 
N A  Z W I Ą Z K A C H

CCCP. Strategia proteomiki chemicznej wykorzystywana do 
oceny białek oddziałujących z bioaktywnymi związkami.
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Większość opisanych podejść biochemicznych jest 
niezależna od metody kwantyfikacji, jednak wspólne 
strategie różnią się pod względem możliwej do osiągnię-
cia liczby zidentyfikowanych i oznaczonych ilościowo 
białek, kompletności danych, precyzji i dokładności.

Aby CCCP mogło zidentyfikować cele skuteczno-
ści, konieczne są szczegółowe informacje na temat 
zależności: struktura  – aktywność (SAR, structu-
re-activity relationship) związku, aby zachować 
bioaktywność analogu, który jest używany do wy-
chwytywania powinowactwa do celów białkowych 
i ich późniejszej identyfikacji za pomocą MS. Ponad-
to, interakcje pomiędzy sondą małocząsteczkową 
a  docelowymi białkami mogą być przekształcone 
w wiązania kowalencyjne poprzez znakowanie foto-
połączeniem (PAL, photoaffinity labelling) za pomocą 
grup fotoreaktywnych, takich jak diaziryny i azydki 
aromatyczne. Te wiązania kowalencyjne umożliwiają 
sondowanie celu w żywych komórkach, a nie tylko 
w  ekstraktach komórkowych, podczas gdy oddzia-
ływania niekowalencyjne mają tendencję do ponow-
nego wyrównania się podczas etapów przygotowania 
próbek wymaganych do dalszej analizy. Ten zwięk-
szony wysiłek syntetyczny przy generowaniu takich 
sond może być zmniejszony dzięki modułowej son-
dzie, która jest idealnie połączona z odpowiednimi 
narzędziami tzw. chemii kliknięć (Click Chemsitry).

Pośrednie strategie identyfikacji przeciwciał 
monoklonalnych (mAb)

Metody wykorzystane w biologii komórki i bio-
chemii w połączeniu z proteomiką bazującą na MS 
umożliwiły również pomiar wielu funkcjonalnych 
właściwości białek. Te metody pomagają rozróżnić, 
czy dany lek działa bezpośrednio czy też pośrednio 
poprzez regulację ekspresji białek, obrotu, lokali-
zacji, modyfikacji lub interakcji z innymi białkami, 
czy też kombinację tych czynników. Ponieważ 
większość leków dopuszczonych do obrotu przez 
FDA jest skierowana na zewnątrzkomórkowe białka 
sygnalizacyjne, proteomiczne podejścia do analizy 
szlaków sygnalizacyjnych uruchamianych przez 
ligację receptorów na powierzchni komórki, takich 
jak kinazy tyrozynowe receptorów (RTK) i receptory 
sprzężone z  białkami G (GPCR), były przedmiotem 
wczesnego zainteresowania. Ostatnio zostały uzu-
pełnione o technologie monitorowania aktywności 
składników wewnątrzkomórkowych, takich jak en-
zymy epigenetyczne.

Dostatek białek
Zmiany w dostatku białek mogą wskazywać na 

bezpośredni lub pośredni wpływ leku na syntezę 
czy degradację białek. Dostatek każdego białka jest 
jednak określany przez transkrypcję genów, splicing 
RNA i  translację, które regulują produkcję białek, 
a także degradację proteasomalną lub lizosomalną 
oraz wydzielanie białek. Chociaż poziom transkryptu 
jest często używany jako wskaźnik dostatku białek, 
systematyczne oceny poziomów mRNA i białek wy-
kazały, że korelacja jest tylko częściowa i zależna od 
warunków, dlatego też kwantyfikacja na poziomie 
proteomu jest bardziej odpowiednia.

Globalne profilowanie proteomu pozwala wykryć 
dostatek białek w  odpowiedzi na leczenie lekami. 
Zmiany proteomu w czasie mogą odzwierciedlać po-
żądane, niepożądane i uboczne działania lub mecha-
nizmy kompensacyjne mające na celu przywrócenie 
homeostazy, mogącej doprowadzić do oporności. 
Proteomika jest również bardzo przydatna, jeśli 
chodzi o  dostarczanie informacji wykraczających 
poza dostatek białek, takich jak lokalizacja białka 
w  komórce lub tkance. Specjalistyczne metody 
umożliwiają uzyskanie szczegółowych informacji 
na temat subkomórkowych struktur w oparciu o se-
lektywne wzbogacanie lub pozbawianie składników 
subkomórkowych. Również metody proteomiczne 
są wykorzystywane w  monitorowaniu modyfikacji 
posttranslacyjnych, na przykład do monitorowania 
zmian sygnalizacji wywołanych przez leki.

Pomimo wielu opisanych postępów i sukcesów, 
wpływ profilowania proteomicznego na odkrywa-
nie leków jest nadal ograniczony przez dostęp do 
technologii MS ze względu na koszty i  wymaganą 
wiedzę. Wiadomo, że sytuacja ta ulega zmianie, po-
nieważ proteomika oparta na MS jest coraz częściej 
uznawana za potężne i wszechstronne narzędzie do 
wyjaśniania mechanizmów dysregulacji w chorobach 
oraz do monitorowania działania leków. Dostępne 
oprzyrządowanie, oprogramowanie i procesy robocze 
znacznie się rozwinęły i są coraz bardziej wydajne. 

***
Ostatnie postępy technologiczne w chemoproteo-

mice i głębokim profilowaniu proteomów z rozdziel-
czością przestrzenno-czasową wspomagają wczesne 
odkrywanie leków, przyczyniając się do walidacji celów 
i charakterystyki modeli. Pojedyncze typy komórek lub 
stany w próbkach biopsyjnych mogą być analizowane 
dogłębnej przy użyciu „proteomiki wizualnej” – opartej 
na sztucznej inteligencji segmentacji komórek i kla-
syfikacji, a następnie ultrawysokiej czułości proteo-
miki. Pomimo omawianych wyzwań, liczba sukcesów 
w dziedzinie preteomiki rośnie. Pokazują one, jak bez-
pośrednie i pośrednie podejścia mogą zidentyfikować 
mechanizmy chorób i leków, dostarczając dowodów 
ich działania, a nawet sugerują możliwości zmiany 
przeznaczenia leków, w celu zwiększenia skuteczności 
i obniżenia działań niepożądanych.

P R Z E Ł O M O W E  O D K R Y C I A

W przeszłości większość leków była odkrywana 
w badaniach przesiewowych, w których 
monitorowano biologiczną odpowiedź na 
związki bioaktywne w modelowych układach 
chorobowych
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Obecne zainteresowanie nanotechnologią i jej zastosowaniem w medycynie 
ma precedens historyczny. Początkowo w produktach wykorzystano jedynie 
ogólną chemię fizyczną koloidów, aby wytworzyć stabilne zawiesiny leków 
i poprawić ich biodostępność. Późniejsze wprowadzenie liposomów 
rozpoczęło ewolucję w kierunku dzisiejszych, bardziej wyrafinowanych 
i potencjalnie rewolucyjnych nowych technologii towarzyszących szybkiemu 
wzrostowi możliwości produktów biotechnologicznych, w szczególności tych 
do ukierunkowanego dostarczania leków. 
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NANOLEKI

Nanotechnologię można wykorzystać do mody-
fikacji biofarmaceutycznej dyspersji, biodo-
stępności i biodystrybucji substancji leczniczej. 

Pożądane cechy, takie jak rozpuszczalność i  droga 
podania substancji leczniczej, dyktują, jak istotny dla 
ich funkcji jest rozmiar i struktura nanomateriałów [1]. 

Termin „nanomateriały” opisuje materiały, które 
mają cechy lub struktury występujące w nanoskali 
w  dowolnym z  trzech wymiarów przestrzennych. 
Duża liczba preparatów zawierających nanomate-
riały, które są obecnie opracowywane, poddawane 
przeglądowi lub już uzyskały aprobatę amerykań-
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skiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), podkreśla 
potrzebę zidentyfikowania ważnych właściwości 
tych preparatów oraz metod pomiaru owych wła-
ściwości w celu zapewnienia wysokiej jakości. FDA 
przedstawiła wytyczne dotyczące nanomateriałów 
[1]. Dokument podkreśla potrzebę oceny materiałów 
o dowolnym wymiarze w nanoskali (1-100 nm) oraz 
produktów wykazujących właściwości zależne od 
rozmiaru o wymiarach do 1000 nm.

Do produktu leczniczego można dodawać nano-
materiały w celu nadania pożądanych właściwości 
fizykochemicznych lub mechanicznych, na przy-
kład koloidalny dwutlenek krzemu (tj. krzemionka 
koloidalna), który działa jako środek poślizgowy 
podczas wytwarzania tabletek. Pomimo uzyskania 
pożądanych właściwości należy również pamiętać 
o niepożądanym działaniu substancji podłoża. Wy-
tyczne dla przemysłu opracowane przez FDA dotyczą 
potrzeb tej klasy nanomateriałów [2].

Rozważając skład konkretnych formulacji nano-
materiałów można wziąć pod uwagę różne struktury, 
w tym: nanorurki węglowe, dendrymery, nieorganicz-
ne nanocząstki, liposomy, micele, nanopęcherzyki, 
nanoemulsje, nanowłókna, polimerowe (naturalne 
i syntetyczne) oraz nanocząstki stałe i lipidowe [3]. 

Nanomedycyna
Rozwój nanomedycyny (NM) jest utrudniony przez 

bariery metodologiczne dla lepszej charakterystyki 
i  szerszego zrozumienia ich zachowania in vivo. 
Jedynym rozwiązaniem jest lepsza charakterystyka 
produktów z tej grupy, a tym samym zwiększenie glo-
balnej wiedzy na temat NM, ale również zwiększenie 
stopnia odtwarzalności takich produktów z partii na 
partię [4]. Zastosowanie nanotechnologii w  medy-
cynie, gdyż to nowa dziedzina wiedzy, wciąż wiąże 
się z kilkoma wątpliwościami, które ograniczają lub 
utrudniają rejestrację nanoleków. Te niewiadome 
to chociażby brak jednej międzynarodowej definicji 
tego rodzaju materiałów, brak wiedzy o możliwości 
upośledzenia funkcji mózgu wynikającego z przeni-
kania przez barierę krew-mózg, niewiadomą ogól-
noustrojową akumulację nanocząstek w narządach, 
ich potencjał genotoksyczności, efekt zmienności 
morfologicznej, skuteczność terapeutyczna, różnica 
w zachowaniu in vitro i in vivo. Trudność, jaką te luki 
przyniosły w  propozycji norm regulacyjnych i  wy-
tycznych, pozwoliła przemysłowi farmaceutycznemu 
korzystać z  badań toksykologicznych aktywnych 
substancji farmaceutycznych (API), już zarejestrowa-
nych i tradycyjnie wprowadzonych do obrotu w celu 
uzyskania danych wymaganych w  procesach reje-
stracyjnych leków nano, pomijając wszelkie różnice 
między zachowania in vivo i in vitro. 

Badania farmakokinetyczne, które pokazują, 
że jest to ważne dla takich parametrów, jak okres 
półtrwania czy klirens nanoformulacji, znacznie się 
różnią w  porównaniu z  tradycyjnymi preparatami. 
Ogólnie nanoleki dłużej pozostają w  organizmie, 

a co za tym idzie pozwalają na zmniejszenie liczby 
podawanych dawek, ale w przypadkach zatrucia lub 
działań niepożądanych, ich eliminacja z organizmu 
zachodzi wolniej. Inne przykłady obejmują różnicę 
w zachowaniu in vivo i in vitro tego samego leku po 
wytworzeniu go w skali nano i w skali konwencjo-
nalnej, brak regulacji dla oceny niektórych skutków 
toksycznych powodowanych przez nanoleki, takie jak 
wpływ na układ odpornościowy, brak konsensusu 
w  sprawie: standardowa metoda pomiaru biorów-
noważności, a nowy lek w porównaniu z lekiem re-
ferencyjnym obecnym już na rynku, są problemami 
bardzo istotnymi w  rozwoju nanomedycyny. Dla 
przykładu, FDA zaleca zastosowanie klasycznej meto-
dy oznaczania farmakokinetyki, Europejska Agencja 
Leków (EMA) wymaga o wiele bardziej szczegółowych 
informacji z badania biorównoważności. 

Kolejną ważną luką jest interakcja tych nanole-
ków ze środowiskiem. Wśród pytań, które pozostają 
bez rozwiązania, można wymienić: brak danych 
farmakokinetycznych, narażenie i  potencjalne 
zagrożenia dla środowiska, sprzeczne dane eks-
perymentalne dotyczące wpływu na środowisko 
i  organizmy, pojawiające się w  publikacjach, brak 
danych ekotoksykologicznych dla wielu nanoma-
teriałów i niepewność, jak ocenić dawkę nanopro-
duktu. W wytycznych FDA wymienione są czynniki, 
które uważane są za krytyczne do oceny nowego 
nanoleku. Są to: odpowiednia charakterystyka 
struktury nanomateriału i  jego funkcji, złożoność 
nanostruktury, znajomość mechanizmów i właści-
wości fizykochemiczne nanomateriału, a co za tym 
idzie, jak mogą wpływać na jego efekty biologiczne 
(np. wpływ wielkości cząstek na farmakokinety-
kę), zrozumienie uwalniania in vivo na podstawie 
właściwości fizykochemicznych nanomateriału, 
przewidywanie uwolnienia in vivo na podstawie 
uzyskanych wyników in vitro; stabilność fizyczna 
i chemiczna, zaawansowanie procesów nanotech-
nologicznych wykorzystywanych w produkcji i kon-
troli (w tym metod analitycznych stosowanych do 
badań), potencjalny wpływ zmian w  produkcji na 
jakość wytwarzanego produktu (odporność proce-
su), droga podania, rozpuszczanie, biodostępność, 
dystrybucja, biodegradacja, akumulacja. W  celu 
ujednolicenia wymagań dotyczących nanoleków, 
kilka instytucji zdecydowało się na opracowanie wy-
tycznych dla przemysłu farmaceutycznego. Wśród 
nich można wymienić: European Chemical Agency 
(ECHA), Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD), International Conference on 

W ostatnim czasie w Europie duże 
zainteresowanie zyskuje propozycja koncepcji 
bezpieczeństwa Safe-by-Design
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Harmonization (ICH), EMA, Scientific Committee 
on Emerging and Newly Identified Risks (SCENIHR) 
oraz FDA [4].

W  ostatnim czasie w  Europie duże zaintereso-
wanie zyskuje propozycja koncepcji bezpieczeństwa 
Safe-by-Design (SbD). Ma ona na celu eliminować lub 
ograniczać i kontrolować potencjalne zagrożenia dla 
zdrowia na podstawie zidentyfikowanych, w  świe-
tle aktualnej wiedzy, ryzyk i  zminimalizować je od 
wczesnych etapów procesu projektowania produktu. 
Podejście to jest stosowane w projekcie GoNanoBio-
Mat, finansowanym przez Europejską Wspólnotę 
Gospodarczą, ale nie zostało jeszcze uwzględnio-
ne w  normach opracowanych przez ICH, EMA lub 

FDA. Fundamentalną właściwością tej koncepcji 
jest bezpieczeństwo o  charakterze fizycznym lub 
chemicznym, wynikającym z wpływu, jaki wywiera 
nanomateriał na ludzi i środowisko. 

Safe-by-Design (SbD) opiera się na trzech filarach: 
I – bezpieczne dla zdrowia człowieka i środowiska 

nanobiomateriały; 
II  – bezpieczna i  kontrolowana produkcja za-

pewniająca bezpieczeństwo i  jakość, eliminująca 
zagrożenia zawodowe i produkcję odpadów;

III  – bezpieczne użytkowanie i  cykl życia (bez-
pieczny transport i  przechowywanie zapewniające 
bezpieczeństwo i  jakość nanobiomateriałów) oraz 
zdefiniowanie dróg recyklingu i utylizacji.

Niedawno pojawiła się również koncepcja Safe 
Innovation Approach (SIA), która dodaje do SbD 
pojęcie przygotowania regulacyjnego, czyli oprócz 
wykorzystania wszystkich kryteriów oraz metodo-
logii SbD, dodaje proaktywną postawę wobec orga-
nów regulacyjnych, ułatwienie rozwoju standardów 
regulacyjnych i ostateczne zatwierdzenie produktów. 
Procedury te są nadal w  fazie eksperymentalnej 
i  rozpoczynają proces porządkowania stosunkowo 
nowego obszaru, wymagającego dalszych badań [4]. 

Wiele niewiadomych
Mimo że zastosowanie nanotechnologii w prze-

myśle farmaceutycznym jest w  centrum świato-
wych badań, wciąż wiele wątpliwości pozostaje do 
rozwiązania. Obecnym trendem jest regulowanie 
procesów produkcyjnych w  celu zwiększenia ich 
bezpieczeństwa, gwarantujących powtarzalność, 
jakość, wydajność i  zmniejszających ewentualne 
ryzyko. To jednak nadal wymaga rozwiązania wielu 
zmiennych i wypełnienie kilku luk, będąc otwartym 
polem na badania.
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MGIEŁKA DO WŁOSÓW Z FILTRAMI UV

Nawilżająca mgiełka Summer 
Protect marki Anwen 
jednocześnie pielęgnuje i chroni 
włosy przed promieniami 
słonecznymi, wiatrem 
i słoną, morską wodą.

Zawiera fotostabilne filtry UVA 
i UVB, a także oleje: z pestek 
malin i kiełków pszenicy, 
z naturalnymi filtrami o wysokim 
SPF. Swoje niezwykłe, nawilżające 
właściwości mgiełka zawdzięcza 
dodatkowi Hyaloveil-P®, 
który wbudowuje się 
w strukturę włosa intensywnie 
i długotrwale go nawilżając.

Źródło i fot.: informacja prasowa

YASUMI CALM&PROTECT 
CREAM: CODZIENNY KREM DO 
TWARZY I CIAŁA  SPF 30

Dwufunkcyjny krem – łączący 
funkcję kremu przeciwsłonecznego 
oraz łagodzącego. Dzięki 
zawartości SPF 30 chroni przed 
promieniowaniem UV oraz 
minimalizuje ryzyko fotostarzenia 
i powstawania przebarwień 
posłonecznych. Zawartość aloesu, 
allantoiny, witaminy E, oleju jojoba 
sprawia, że może być również 
stosowany po opalaniu jako 
produkt łagodząco-nawilżający. 
Polecany przez kosmetologów 
do codziennej pielęgnacji skóry 
twarzy i ciała, zwłaszcza przed i po 
opalaniu się, a także jako ochrona 
i łagodzenie po  profesjonalnych 
zabiegach kosmetycznych: 
depilacji, laseroterapii, 
mikrodermabrazji, kwasach.

Źródło i fot.: informacja prasowa

VINOSUN PROTECT: LEKKI KREM 
O BARDZO WYSOKIEJ OCHRONIE SPF 50+

Lekki Krem o Bardzo Wysokiej Ochronie SPF 50+ 
Vinosun Protect marki Caudalie 
skutecznie zabezpiecza twarz 
i szyję przed promieniami UVA/
UVB, a jednocześnie chroni 
nawet najwrażliwszą skórę 
przed utlenianiem. Jego bardzo 
lekka, niewidoczna konsystencja 
i brak substancji zapachowych 
sprawiają, że można go stosować 
codziennie, zapewniając skórze 
czystą, niewidoczną ochronę.

Krem ma wysoce biodegradowalną 
formułę bez dodatku 
oksybenzonu i oktinoksatu, 
przetestowaną jako nietoksyczna 
dla ekosystemu wodnego. 
Opakowanie z tworzywa 
pochodzącego z recyklingu 
i w 100% nadającego 
się do recyklingu 
zmniejsza ilość plastikowych odpadów.

Źródło i fot.: informacja prasowa

MOMME COSMETICS ŁĄCZY SIŁY 
Z KICIĄ KOCIĄ I TWORZY NOWY 
WYMIAR PIELĘGNACJI

Linia sygnowana wizerunkiem Kici Koci to selekcja 
kluczowych produktów do codziennej higieny i pielęgnacji 
najmłodszych. W asortymencie znajdziemy spacerowy 
krem na każdą pogodę SPF 25, żel do mycia 2 w 1 w dwóch 
pojemnościach i wygładzający szampon do włosów.

Nowością w portfolio marki będą również pasty do zębów, 
przeznaczone dla dzieci w wieku 0-3 oraz 4-7 lat. Pasty 
dostępne będą w dwóch wariantach – z fluorem lub 
bez – o odświeżającym miętowym smaku albo pysznym 
smaku gumy balonowej. Wszystkie kosmetyki stworzono 
we współpracy 
ze specjalistami 
z zakresu pediatrii, 
neonatologii, a także 
położnictwa. Produkty 
zostały przebadane 
dermatologicznie 
oraz alergologicznie. 
Zarówno kosmetyki, 
jak i ich surowce nie są 
testowane 
na zwierzętach. 
Dodatkowo ich wielką 
zaletą jest to, że są 
odpowiednie dla 
wegan i wegetarian.

Źródło 
i fot.: informacja prasowa
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TYLKO DOBRE MYDŁO
Ministerstwo Dobrego Mydła to mała rodzinna manufaktura założona przez siostry – Anię 
Bieluń i Ulę Ośmiałowską. W zakładzie zlokalizowanym w Szczecinie produkowane są m.in. mydła 
wysokiej jakości, o ciekawych kształtach, składach i zapachach. Fotoreportaż na s. 80

Fot. Ministerstwo Dobrego Mydła

W   O B I E K T Y W I E
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istnienia obchodzi 
w tym roku 

marka Joanna

Źródło: informacja 
prasowa

„
Od początku 
podkreślamy 
ekologiczność 

produktów Clochee, 
ale i opakowań, 

które są po 
recyklingu, nadają 
się do recyklingu, 

lub spełniają 
chociaż jeden z tych 

warunków. Trzeba 
sporo o tym mówić, 

komunikować, 
wyjaśniać, 

dlaczego to takie 
ważne. Ludzie są 

wzrokowcami, 
kupują oczami.

Daria Prochenka, 
właścicielka 

marki Clochee,
wywiad na s. 68

40
LAT

ZAPACH ZMIERZCHU

„Daj się przenieść do momentu tuż przed 
zachodem Słońca, gdy jego promienie
rozświetlają winnicę łagodnym, ciepłym 
blaskiem” – Mathilde Thomas.

Mathilde Thomas chciała stworzyć zapach 
tak bosko zmysłowy jak zmierzch. Zapach 
przywodzący na myśl miękką, mięsistą, welurową 
skórkę winogronową, zachwycający jak jej 
fioletoworóżowy kolor, słodki jak miód od fruwających 
wśród gron pszczół. I jeszcze niewinny...
Jacques Cavalier, wielki mistrz perfurmiarstwa, 
wybrał więc piżmo jako jego oś. Pudrowy obłok, 
imbirowy likier, napar z kwiatów pomarańczy 
i jaśminu, wcielona pieszczota otulająca od 
stóp do głów. Z pięciu należących do tej kolekcji 
zapachów Woda Orzeźwiająca Thé Des Vignes 
od Caudalie jest bezdyskusyjnie najbardziej 
uwodzicielska i najbardziej tajemnicza. To woda 
na wieczór, woda na wesele, taka, której używamy, 
gdy chcemy kogoś uwieść i przytulić z całej siły...
Subtelna mieszanka kwiatowych, urzekających 
nut. Głowa tego zapachu to korzenne 
nuty imbiru przeplatające się z kwiatową 
słodyczą neroli i delikatnym piżmem.
Jej skład jest jeszcze bardziej naturalny, oparty 
na alkoholu zbożowym. Woda nie zawiera PEG 
ani silikonu i nadaje się do każdej skóry.

Źródło i fot.: informacja prasowa

MENOPAUZA 
A KONDYCJA SKÓRY

Laboratoria VICHY od ponad 20 
lat badają wpływ menopauzy na 
kondycję skóry. Odpowiadając 
na potrzeby kobiet w okresie 
peri- i pomenopauzalnym, Vichy 
stworzyło gamę Neovadiol, do 
której dołączyło nowe dwufazowe 
serum ujędrniające i wyrównujące 
koloryt skóry Neovadiol Meno 5.

Badania kliniczne potwierdzają 
skuteczność produktu już po miesiącu 
stosowania. Serum posiada świeżą, 
nietłustą konsystencję, która szybko 
się wchłania, nie pozostawiając uczucia 
klejenia się skóry. Przed użyciem 
należy dobrze wstrząsnąć serum tak, 
aby połączyć obydwie fazy: wodną 
i olejową, dla optymalnej skuteczności.
Dwufazowe serum NEOVADIOL 
MENO 5 to unikalne połączenie 
składników aktywnych uznanych 
w dermatologii, które niwelują 
widoczny wpływ menopauzy na skórę:
• niacynamid oraz witaminy 

Cg i E, pomagające zapewnić 
silną ochronę antyoksydacyjną 
i przywrócić skórze blask;

• proksylan, który stymuluje syntezę 
kolagenu i kwasu hialuronowego oraz 
uelastycznia i ujędrnia skórę, spłyca 
zmarszczki i redukuje wiotczenie;

• kwas glikolowy, przyspieszający cykl 
odnowy naskórka, aby wygładzić 
skórę i wyrównać jej koloryt;

• kwasy Omega 6 i 9, które uzupełniają 
utraconą warstwę lipidową naskórka, 
głęboko odżywiając skórę.

Źródło i fot.: informacja prasowa
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Więcej informacji
o nowych produktach na:

BODYBOOM WPROWADZA LINIĘ 
DLA KOBIET W CIĄŻY I MAM

Marka BodyBoom poszerza swoją ofertę o linię 
kosmetyków, które przygotowują skórę do zmian 
zachodzących w czasie ciąży oraz pomagają odzyskać jej 
dobrą kondycję po porodzie lub w okresie wahań wagi 
ciała. Serię BodyBoom Mama tworzą: Balsam ujędrniający 
na brzuch i ciało, Ujędrniający kremo-żel do biustu 
i Ujędrniające mleczko-oliwka przeciwko rozstępom.

– Ciąża to szczególnie wymagający okres dla kobiecego 
ciała. To czas zmian hormonalnych, metabolicznych 
i immunologicznych, oddziałujących na cały organizm, 
w tym również na skórę kobiety. Szybki przyrost wagi, 
powiększający się brzuch i piersi sprawiają, że skóra 
w ciąży ulega intensywnemu rozciągnięciu i może tracić 
jędrność, co skutkuje m.in. powstawaniem rozstępów. Aby 
przeciwdziałać tym niekorzystnym zmianom stworzona 
została seria BodyBoom Mama. Cechuje ją bardzo wysoka 
zawartość składników naturalnych – każdy produkt 
zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego. 
W recepturach znajdziemy m.in. masło Cupuacu, olej 
jojoba, olej kokosowy, inulinę, wegański kolagen, olej 
z owsa czy wegański skwalan, które wzmacniają płaszcz 
hydro-lipidowy, intensywnie nawilżają i koją podrażniania 
oraz zwiększają elastyczność i napięcie skóry. Wszystkie 
formuły są bezpieczne dla rozwijającego się dziecka i mogą 
być stosowane zarówno przez kobiety w ciąży, jak i mamy 
karmiące – mówi Iwona Czopek, Head of Marketing and 
Communication marek BodyBoom, FaceBoom i HairBoom.
Seria BodyBoom Mama to produkty cruelty 
free, niezawierające w swoim składzie żadnych 
substancji odzwierzęcych, co potwierdza aprobata 
międzynarodowej organizacji PETA.

Źródło i fot.: informacja prasowa

MARKA AA – 40 LAT DOŚWIADCZENIA 
W PIELĘGNACJI SKÓRY WRAŻLIWEJ

W tym roku marka AA świętuje jubileusz 40-lecia. To jedna 
z najstarszych polskich marek na naszym rynku kosmetycznym. 
Wszystko zaczęło się w 1982 roku, kiedy to firma rodzinna 
OCEANIC wprowadziła do sprzedaży słynny „pomarańczowy 
krem”, czyli pierwszy krem marki AA (od „Anty Alergiczny”) 
Cera Wrażliwa do pielęgnacji skóry wrażliwej. Produkt odniósł 
oszałamiający sukces, ruszyła sprzedaż w setkach tysięcy sztuk. 
Przy okazji 40-lecia marka AA opowiada swoją historię 
na nowo i przypomina o wartościach, którym jest wierna 
od początku istnienia.  Obchodom jubileuszu będzie 
towarzyszyła kampania pod hasłem #jestemwrażliwAA, 
mająca na celu zarówno odświeżenie wizerunku marki, 
jak i rozszerzenie flagowej gamy AA Cera Wrażliwa 
o kosmetyki intensywnie nawilżające dla młodych kobiet.

Źródło i fot.: informacja prasowa

Scementować cerę

Ceramidy są spoiwem, 
które wchodząc 
w skład cementu 
międzykomórkowego, 
wypełniają przestrzeń 
w warstwie rogowej 
naskórka. Ich 
nieodpowiedni poziom 
skutkuje osłabieniem 
bariery hydrolipidowej, 
co prowadzi do 
utraty jędrności. 
BasicLab wychodzi 
naprzeciw podstawowym potrzebom skóry, 
tworząc nowe kremy regenerujące z gamy 
Complementis. To komplementarne produkty, 
które domykają rutynę pielęgnacyjną.

Źródło i fot.: informacja prasowa
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Komórki macierzyste to komórki prekursoro-
we wykazujące zdolność do rozmnażania się 
i utrzymywania swojej liczby na takim samym 

poziomie, a także wytwarzania funkcjonalnych i zróż-
nicowanych komórek potomnych, charakterystycznych 
dla organu, z którego pochodzą.  

Z uwagi na zdolność do różnicowania dzielą się 
na kilka rodzajów – patrz ramka.

Ze względu na kwestie etyczne zabronione jest 
stosowanie w produktach kosmetycznych ludzkich 
komórek oraz tkanek, dlatego w recepturach wyko-
rzystuje się głównie totipotentne komórki roślinne. 

Roślinne komórki macierzyste zlokalizowane są 
w określonych obszarach tkanek twórczych zwanych 
merystemami, np. merystem wierzchołkowy pędu 
i korzenia, merystem kwiatowy czy tkankę przyran-
ną (kallus). Pozyskane z tych części roślin komórki 

Surowce roślinne to jedna z liczniejszych grup składników produktów 
kosmetycznych. Ekstrakty czy oleje pozyskiwane są ze środowiska 
naturalnego, które nie jest wolne od zanieczyszczeń, co może wpływać na ich 
właściwości w preparacie kosmetycznym. Z tego względu coraz częściej branża 
kosmetyczna sięga po rozwiązania i zdobycze biotechnologii pozwalające m.in. 
na produkcję roślinnych komórek macierzystych. 

Anna Madanowska 
technolog, MG Evolution Sp. z o.o. Sp. K.

ROŚLINNE
KOMÓRKI
MACIERZYSTE, 
czyli jak natura może nas wspomóc
w walce o piękniejszą skórę

macierzyste powiela się w hodowlach komórkowych 
in vitro metodą mikrorozmnażania. Dzięki zastoso-
waniu specjalnych bioreaktorów, zapewniających 
kontrolowane warunki hodowli, proces ten może 
następnie zostać przeniesiony na skalę przemysłową. 
Wyhodowane komórki macierzyste poddaje się dzia-
łaniu skrajnych warunków, np. wysokiego ciśnienia, 
aby uwolnić ich zawartość do podłoża i wykorzystać 
wytworzone metabolity. Należy bowiem podkreślić, 
że używane surowce kosmetyczne nie zawierają 
żywych komórek macierzystych a uzyskane z nich 
związki chemiczne, np. lipidy, białka, węglowodany, 
polifenole, flawonoidy, powstałe w wyniku rozpadu 
komórki. To właśnie one wykazują szereg korzyst-
nych działań na skórę.

Aby umożliwić związkom aktywnym zawartym 
w  ekstrakcie komórek macierzystych przenikanie 
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przez warstwę rogową naskórka, należy odpowied-
nio skomponować formulację kosmetyku. Często 
stosowaną praktyką jest zamykanie tych składników 
w liposomowych otoczkach, zwiększających ich po-
winowactwo do błon komórek naskórka. 

Działanie roślinnych komórek macierzystych na 
skórę

W ludzkiej skórze znajdują się głównie komórki 
unipotentne, których ilość i  potencjał regeneracji 
maleje z  wiekiem. Skutkuje to ograniczeniem ilo-
ści dermalnych komórek macierzystych zdolnych 
do przekształcenia w  fibroblasty, które produkują 
kolagen i  elastynę. W  efekcie skóra traci jędrność 
i gęstość wraz z wiekiem.

Ekstrakty roślinnych komórek macierzystych 
wykazują działanie na skórę poprzez: 
• ochronę komórek macierzystych skóry przed wol-

nymi rodnikami oraz substancjami toksycznymi, 
• podniesienie zdolności naprawczych komórek 

macierzystych, 
• ochronę melanocytów przed promieniowaniem 

UV, a  w  konsekwencji zmniejszenie ryzyka po-
wstawania przebarwień skórnych, 

• stymulację fibroblastów do produkowania macie-
rzy zewnątrzkomórkowej oraz kolagenu.

Stosowanie roślinnych komórek macierzystych 
w produktach kosmetycznych ma wiele zalet. Jest 
to metoda przyjazna środowisku, nieingerująca 
w ekosystem i niewymagająca prowadzenia planta-
cji konkretnych roślin. Ekstrakty komórek macie-
rzystych są wolne od pestycydów i metali ciężkich 
oraz niemodyfikowane genetycznie. Ich hodowla 
daje możliwość uzyskania metabolitów rzadkich, 
trudno dostępnych roślin bez wyrządzania im szko-
dy. Dzięki stosowaniu produktów kosmetycznych 
zawierających roślinne komórki macierzyste można 
zauważyć spłycenie zmarszczek, poprawę jędrności 
skóry, jej uelastycznienie i zwiększenie gęstości oraz 
nawilżenie. 

Liczne badania wykazały, że substancje znajdu-
jące się w totipotentnych komórkach macierzystych 
korzystnie wpływają na komórki ludzkie, stąd zain-
teresowanie przemysłu kosmetycznego ekstraktami 
komórek macierzystych jako surowców aktywnych. 
Produkcję roślinnych komórek macierzystych na 
przemysłową skalę zapoczątkowała firma Mibelle 
Biochemistry, która 14 lat temu pozyskała komórki 
macierzyste z jabłoni. Widząc potencjał w tej dzie-
dzinie zaczęła także otrzymywać je z innych roślin, 

m.in. z owoców arganowca i rozwój tego segmentu 
surowców kosmetycznych ww. firmy trwa do dziś. 
Oczywiście również inni producenci surowców 
kosmetycznych wytwarzają roślinne komórki ma-
cierzyste, a  ich badania nad stworzonymi surow-
cami pozwalają poznać coraz to nowe właściwości 
otrzymanych ekstraktów, z coraz ciekawszych roślin. 
Dobrym przykładem jest firma Vytrus Biotech uzy-
skująca komórki macierzyste np. z morwy indyjskiej 
czy konopii, które są skuteczne w  terapii trądziku 
oraz zdolne do wspierania naturalnego mikrobiomu 
ludzkiej skóry.

***

Ekstrakty roślinnych komórek macierzystych 
oraz ich działanie na skórę jest jedną z  ciekaw-
szych zdobyczy przemysłu surowców kosmetycz-
nych. Wykorzystanie metod biotechnologicznych 
i kontrola warunków produkcji z zachowaniem jak 
najmniejszej ingerencji w  naturalny ekosystem 
roślinny sprawiają, że są to obecnie jedne z bardziej 
pożądanych składników formulacji kosmetycznych. 
Ich korzystne działanie na komórki macierzyste 
ludzkiej skóry, a  w  konsekwencji poprawa jej wy-
glądu, przekładają się na skuteczność kosmetyków 
z ich użyciem.
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Ze względu na zdolność do różnicowania komórki 
macierzyste dzielą się na kilka rodzajów:
• totipotentne – zdolne do podziału i wytwarzania wszystkich 

komórek organizmu oraz struktur pozazarodkowych, takich jak 
łożysko. W niektórych organizmach komórki mogą odzyskiwać 
totipotencję, np. ścięta roślina może wytworzyć nową roślinę;

• pluripotentne – mogą przekształcić się w każdy typ 
komórek, oprócz komórek struktur pozazarodkowych;

• multipotentne – mogą dać początek kilku różnym typom komórek 
o podobnych właściwościach i pochodzeniu embrionalnym;

• unipotentne – mogą różnicować tylko do jednego 
typu komórek (np. keratynocyty w naskórku). 

Ekstrakty komórek macierzystych 
są wolne od pestycydów i metali 
ciężkich oraz niemodyfikowane 
genetycznie
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Aldona Senczkowska-Soroka: Na początku było…?
Daria Prochenka: Były dwie dziewczyny (Daria Prochenka oraz Justyna 
Szuszkiewicz – red.) z marzeniami, które chciały zrobić coś nowego, 
ale nie miały doświadczenia w branży kosmetycznej. Wydawało się, że 
będzie to proste. Brak konkurencji w kategorii kosmetyków naturalnych, 
wiedza – bo przecież jako konsumentki wiedziałyśmy, czego poszuku-
jemy i oczekujemy. Myślałyśmy, że wszyscy przyjmą nas z otwartymi 
ramionami, ponieważ w Polsce trudno było o marki z produktami na-
turalnymi. Same przywoziłyśmy je z zagranicy. Więc miało być prosto 
i łatwo... 

I było?
Oczywiście mocno się pomyliłyśmy. Nikt nie chciał inwestować 

w nową markę i nową kategorię. Musiałyśmy najpierw zająć się edu-
kacją, dużo pisać, mówić, udzielać wywiadów, prowadzić rozmowy 
z klientami. Ludzie nie potrafili czytać składów, a pojęcie naturalnej 
pielęgnacji było im obce. Wszystko kosztowało nas dużo siły i energii…

Dzisiaj uśmiecham się, kiedy widzę półki pełne naturalnych ko-
smetyków. To inna rzeczywistość, rynek jest dobrze zagospodarowany 
zarówno przez marki typowo naturalne, jak i linie naturalne znanych 
marek. Jesteśmy bardzo dumne, że się udało. Ale mimo wszystko w sfe-
rze edukacji jest jeszcze dużo do zrobienia.

Jak pani wspomniała, „moda” na naturalne kosmetyki pojawiła 
się kilka lat temu i właściwie dzisiaj mówimy już o długofalowym 
trendzie. Czy ma szansę przetrwać?

Rok 2013 to oficjalny początek Clochee. Już wtedy wiedziałam 
i chciałam pokazać, że to nie chwilowa moda, ale nadchodzący trend, 
który zostanie z nami na dłużej. Dlatego, że ludzie są coraz bardziej 
świadomymi konsumentami, chcą dbać o swoje zdrowie i środowisko. 

Clochee powstało w 2013 r., kiedy na polskim rynku 
o kosmetykach naturalnych mało kto słyszał, 
a konsument nie zwracał uwagi na ten mało znany 
trend w pielęgnacji. – Na początku było dużo pracy, 
edukacji, przebijania się na rynku, bo okazało się, że 
trzeba konkurować ze wszystkimi – wspomina 
Daria Prochenka, właścicielka marki Clochee.

NA POCZĄTKU
BYŁO…
dużo pracy i edukacji
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Filozofia naszej marki opiera się na potrzebie 
edukowania na temat kosmetyków, ale także ogólnie 
pojętej ekologii. Robimy to od samego początku, to dla 
nas fundament istnienia Clochee i tak zostanie. Natu-
ralność – to dla nas skład produktu, ale także produk-
cja, opakowania, logistyka. Ważny jest ten całokształt 
i myślę, że w tym kierunku branża będzie się rozwijała.

Trend zyskuje na znaczeniu, a w związku z tym 
pojawia się sporo firm, które tylko udają 
ekologiczne. To zagrożenie dla was jako marki 
transparentnej, dbającej o każdy „ekoszczegół”?

Od początku podkreślamy ekologiczność produk-
tów Clochee, ale i opakowań, które są po recyklingu, 
nadają się do recyklingu, lub spełniają chociaż jeden 
z tych warunków. Trzeba sporo o tym mówić, komuni-
kować, wyjaśniać, dlaczego to takie ważne. Ludzie są 
wzrokowcami, kupują oczami. Gdy widzą opakowanie 
w zielonym kolorze, z listkiem, to wydaje im się, że 
to produkt „eko”, co firmy niestety wykorzystują. Na 
szczęście Unia Europejska walczy z  greenwashin-
giem, zakazane jest wprowadzanie w  błąd konsu-
menta, także za pomocą działań marketingowych. 

Jako marka jesteśmy już krok dalej niż inni, speł-
niamy normy, które są obecnie dopiero wprowadza-
ne. Oczywiście ciągle się zastanawiamy, co jeszcze 
możemy poprawić, uczynić bardziej ekologicznym. 
Projektując nowy kosmetyk chcemy zastosować 
coraz więcej ekorozwiązań. Nie jest to często proste, 
ponieważ nie każde opakowanie współpracuje z daną 
masą kosmetyczną. Nie szkoda nam jednak czasu 
i nakładu pracy, aby zachować nasze standardy. 

Jaki jest proces tworzenia nowego kosmetyku? 
Pomysł płynie z doniesień rynku czy od 
konsumentów? A może jedno i drugie?

Nie ma jednego kierunku. Od czasu do czasu sia-
damy i zastanawiamy się, czego brakuje w naszym 
portfolio. Pomysłów oczywiście jest sporo, z  pew-
nością co najmniej na najbliższe dwa lata. Ale nie 
da się robić wszystkiego naraz, dlatego rozważamy, 
analizujemy co powinno być pierwsze, co drugie 
itd. Czasami inspiracją są potrzeby skóry naszych 
klientów, czasami nowy surowiec, który warto wyko-
rzystać w kosmetykach i wtedy komponujemy linię 
pod daną substancję. 

Są pomysły, nowe linie, wizja rozwoju. A czy marzy 
się pani fabryka? 

Trochę tak, trochę nie. Ostatnie wydarzenia za 
wschodnią granicą, pandemia, pokazały, że posiadanie 
fabryki to duża odpowiedzialność i ryzyko. Obecnie 
produkujemy w trzech różnych lokalizacjach, nieza-
leżnie. Uważam, że jest to rozsądne i bezpieczne, gdyż 
możemy zawsze przenieść produkcję w inne miejsce. 

Z drugiej strony posiadanie własnego zakładu to 
innego rodzaju niezależność. Marzy mi się globalny 
rozwój, ale czy osiągniemy go przy pomocy fabryki, 
czy nie, tego jeszcze nie wiem.

Wykorzystujecie do produkcji wyselekcjonowane 
surowce. Skąd je pozyskujecie? 

Surowce skupujemy na terenie Europy, ale 
pozyskujemy na całym świecie. Dzięki temu nasze 
kosmetyki są różnorodne i  można w  nich znaleźć 
zarówno doskonale znane od wieków oleje czy eks-
trakty, ale także interesujące i nietuzinkowe kom-
pleksy aktywne. Wybierając surowce bardzo ważna 
jest dla nas również odpowiednia dokumentacja 
związana z jakością składnika – certyfikaty, sposób 
otrzymywania, badania związane z działaniem, in-
deks naturalności.

Clochee to kosmetyki dla kobiet, mężczyzn, 
dzieci… Co jeszcze w planach? Nad czym obecnie 
pracujecie?

Kobiety to podstawowa grupa, którą się interesu-
jemy. Firma też jest w 90% sfeminizowana, co często 
bardzo pomaga zrozumieć potrzeby konsumentek. 
Będziemy na pewno rozwijać nasz asortyment 
o  produkty dla nastolatek, z  myślą o  skórach pro-
blematycznych.

Już niedługo pojawi się też na rynku nasza nowa 
linia, która powstała we współpracy z jedną ze zna-
nych osób, natomiast kto to jest, musi pozostać póki 
co tajemnicą. 

Premierę niedawno miały także bardzo wy-
czekiwane przez naszych klientów produkty, czyli 
maseczki do twarzy. Jedna z nich jest szczególnie 
wyjątkowa, ponieważ to kosmetyk konsumenc-
ki – powstał we współpracy z naszymi odbiorcami. 
Brali oni udział w każdym etapie tworzenia maski, 
począwszy od składników aktywnych aż po nazwę. 
Muszę przyznać, że było to niesamowicie interesu-
jące doświadczenie.

Rozwój to także obecność na innych rynkach. 
Jakie kierunki widać w przypadku Clochee?

Współpracujemy oczywiście z  kilkoma krajami 
w UE, np. Estonią, Niemcami, Danią oraz posiadamy 
kluczowych partnerów także w bardziej egzotycznych 
krajach jak np.: Kuwejt, Hong-Kong, a także Emiraty 
Arabskie. 
__________________________________________________________

Rozmawiała Aldona Senczkowska-Soroka,
redaktor czasopisma „Przemysł Farmaceutyczny”

z dodatkiem „Kierunek Kosmetyki”
oraz portalu kierunekKOSMETYKI.pl

Jako marka jesteśmy już krok dalej 
niż inni, spełniamy normy, które 
są obecnie dopiero wprowadzane
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MONITOROWANIE JAKOŚCI
PRODUKCJI CZ. 1

Polska branża kosmetyczna od lat dynamicznie się rozwija. Producenci toczą 
ciągłą walkę o klienta, dlatego muszą doskonalić swoje produkty kosmetyczne 
zgodnie z najnowszymi trendami, ale także optymalizować procesy wytwarzania.

Magdalena Kinga Marciniak 
niezależny ekspert

Każdemu z nas statystyka kojarzy się z czymś 
trudnym i nudnym, jednak może być inaczej... 
Dzięki stosowaniu narzędzi statystycznych 

i  odpowiedniej interpretacji wyników możemy po-
prawiać jakość produktu kosmetycznego, redukować 
cenę, a także zwiększać bezpieczeństwo i efektywność 
procesu. Pamiętajmy, że błędna interpretacja analiz 
statystycznych powoduje, że staje się ona narzędziem 
nieprzydatnym do monitorowania procesu. 

Metody statystyczne 
Statystyczne sterowanie procesem to zespół metod 

mających na celu poprawę  jego przebiegu poprzez 

likwidację wszelkiego rodzaju zakłóceń. Idea tych pro-
cedur polega na ciągłej obserwacji produkcji i porów-
nywaniu rezultatów bieżącej obserwacji z zauważonymi 
wcześniej lub z założeniami wynikającymi z przyjętych 
norm. Jeżeli proces ma tendencje do wykraczania 
poza określone granice, zadaniem metod sterowania 
jest wykrywanie i sygnalizowanie tego typu zdarzeń. 
Dzięki konsekwentnemu stosowaniu takich działań, 
uzyskujemy poprawę jakości produkcji i zmniejszenie 
kosztów związanych z różnymi stratami wynikającymi 
z nieprawidłowego przebiegu procesu. 

Każdy proces powinien być analizowany już od 
samego początku, czyli od zamówienia surowców 
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i opakowań, pobrania materiału wyjściowego z ma-
gazynu poprzez wszystkie operacje technologiczne, 
transportowe, kontrolne, aż do magazynowania 
produktu gotowego. W praktyce oznacza to zbieranie 
i analizowanie wyników z bieżącej produkcji wyrobu 
kosmetycznego, a tym samym monitorowanie jakości 
produktu i otrzymywanie rzeczywistego obrazu, np.: 
procesu, jakości dostarczanych surowców, opakowań 
czy pracy urządzeń itp.  

Do najczęściej wykorzystywanych narzędzi sta-
tystycznych kontroli procesu należą:
• diagram procesowy,
• analiza Pareto,
• diagram przyczyn i skutków (diagram Ishikawy),
• histogram,
• diagram przebiegu i korelacji,
• statystyczne sterowanie procesem,
• tabele kontrolne,
• analiza zdolności procesu (Gaussa),
• karty kontrolne (karty kontrolne Shewharta),
• wykres pudełkowy,
• burza mózgów.

Narzędzia te, ze względu na swoją prostotę, świet-
nie nadają się do przedstawiania i  rozwiązywania 
problemów, szczególnie w firmach kosmetycznych. 
W  cz. 1 i  2 opisane zostaną wyżej wymienione na-
rzędzia statystyczne wykorzystywane w  procesie 
monitorowania jakości.

Diagram procesowy
Jest to proste narzędzie wprowadzające symbole 

graficzne do opisu poszczególnych czynności. Służy 
przede wszystkim do jednoznacznej identyfikacji 
logicznego ciągu procesu. Uzupełnienie diagramu 
procesowego o informacje pojemności, dane czasowe 
i  dokumenty wyjściowe pozwala określić, a  potem 
badać miejsca kontrolne. Typowymi przykładami dia-
gramu procesowego są: diagram rozwojowy i diagram 
czasowy [9].

Analiza Pareto
Postawą tej analizy jest założenie, że około 20% 

wstępnych problemów powoduje około 80% skutków. 
Często uważa się, że 20% przyczyn powoduje 80% skut-
ków. Klasyfikację problemów można przeprowadzić na 
podstawie diagramu procesowego lub innych metod. 
Usunięcie tych przyczyn pozwala na znaczną poprawę 
poziomu jakości wyrobu. Zdefiniowane w ten sposób 
problemy należy sklasyfikować w zależności od wagi 
i wyliczyć skumulowany % skutków (krzywa Lorentza).  

Znaczenie analizy Pareto polega na możliwości 
zidentyfikowania wagi przyczyn i  uzyskania dróg 
możliwości rozwiązań.

Diagram przyczyn i skutków (diagram Ishikawy)
Diagram przyczyn i skutków jest graficzną analizą 

wpływu różnych czynników oraz ich wzajemnych po-
wiązań wywołujących określony problem jakościowy 

oraz analizą rezultatów (skutków) spowodowanych 
działaniem tych powiązań. Najważniejsze to dokład-
nie i jasno zdefiniować problem, z jakim przedsiębior-
stwo ma do czynienia, zebrać informacje i omówić 
wszystkie możliwe przyczyny rozważanego zjawiska 
oraz ustalić główne kategorie możliwych przyczyn. 
Skuteczną techniką zbierania informacji w zespole 
jest burza mózgów. 

Przegląd wyników burzy mózgów umożliwia 
zakwalifikowanie przyczyn do odpowiednich kate-
gorii [12] i przedstawienie ich na diagramie przyczyn 
i skutków.

 
Histogram

Histogram służy do graficznego przedstawienia 
badanego zjawiska w zależności od danych czynników 
uszeregowanych w klasach lub przedziałach. Kształt 
histogramu ukazuje rozkład zmiennej obserwowanej 
w procesie. Pozwala to na wizualną ocenę zgodności 
tego rozkładu z rozkładem normalnym lub innym, 

zdefiniować problem, z jakim przedsiębiorstwo ma do czynienia, zebrać informacje i omówić 
wszystkie możliwe przyczyny rozważanego zjawiska oraz ustalić główne kategorie możliwych 
przyczyn. Skuteczną techniką zbierania informacji w zespole jest burza mózgów.  

Przegląd wyników burzy mózgów umożliwia zakwalifikowanie przyczyn do odpowiednich 
kategorii12 i przedstawienie ich na diagramie przyczyn i skutków. 

 

RYS. 1 Przykładowy diagram przyczyn i skutków (źródło: zasoby autorki) 

 

Histogram 

Histogram służy do graficznego przedstawienia badanego zjawiska w zależności od danych 
czynników uszeregowanych w klasach lub przedziałach. Kształt histogramu ukazuje rozkład zmiennej 
obserwowanej w procesie. Pozwala to na wizualną ocenę zgodności tego rozkładu z rozkładem 
normalnym lub innym, ujętym w założeniach technologicznych procesu. Na podstawie takiego 
wykresu można dokonać wstępnej oceny zdolności procesu3.                             

Interpretując histogram, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie4: 

 Czy i w jakim stopniu wyniki procesu znajdują się w obrębie tolerancji i jak jest on 
wycentrowany (w jakiej odległości od środka tolerancji znajduje się średnia 
arytmetyczna wyników procesu)? 

 Czy proces charakteryzuje się dużą zmiennością (czy histogram jest „smukły” czy 
„rozłożysty”)? 

 Jaki jest kształt histogramu? – jeśli jest znacząco niesymetryczny, może to 
oznaczać, że w procesie, z którego pochodzą wyniki poddane analizie, występuje 
istotny czynnik zakłócający. 

 

Do podstawowych histogramów wartości danych zalicza się14: 

 normalny – ma kształt przypominający dzwon lub górę o jednym szczycie i dwóch podobnie 
nachylonych zboczach;  

RYS. 1 
Przykładowy 
diagram przyczyn 
i skutków (źródło: 
zasoby autorki)

HISTOGRAM 
służy do 
graficznego 
przedstawienia 
badanego zjawiska 
w zależności od 
danych czynników 
uszeregowanych 
w klasach lub 
przedziałach
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ujętym w założeniach technologicznych procesu. Na 
podstawie takiego wykresu można dokonać wstępnej 
oceny zdolności procesu [3].

Interpretując histogram, należy wziąć pod uwagę 
następujące kwestie [4]:
• Czy i w jakim stopniu wyniki procesu znajdują się 

w obrębie tolerancji i jak jest on wycentrowany 
(w jakiej odległości od środka tolerancji znajduje 
się średnia arytmetyczna wyników procesu)?

• Czy proces charakteryzuje się dużą zmiennością 
(czy histogram jest „smukły” czy „rozłożysty”)?

• Jaki jest kształt histogramu?  Jeśli jest znacząco 
niesymetryczny, może to oznaczać, że w procesie, 
z którego pochodzą wyniki poddane analizie, wy-
stępuje istotny czynnik zakłócający.

Do podstawowych histogramów wartości danych 
zalicza się [14]:
• normalny  – ma kształt przypominający dzwon 

lub górę o  jednym szczycie i  dwóch podobnie 
nachylonych zboczach; 

• skośny – to rozkład asymetryczny, ponieważ ist-
nieją jakieś czynniki (naturalne lub zaburzenia), 
które ograniczają liczbę obserwacji poniżej (lub 
powyżej) pewnej wartości. W zależności od czynni-
ka ograniczającego lub zaburzającego taki wykres 
jest prawostronnie skośny (ang. right skewed) lub 
w lewostronnie skośny (ang. left skewed);

• dwumodalny  – tego typu rozkład posiada dwa 
szczyty; niekoniecznie muszą być one sobie rów-
ne. Wystarczy, że są widoczne. Taki wykres to 

najczęściej sygnał, iż w badanej próbce mamy do 
czynienia z sumą działania dwóch procesów (np. 
mamy dwóch dostawców tego samego surowca 
i te surowce nieco się od siebie różnią). 
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ANALIZA PARETO
Postawą tej analizy jest założenie, że tylko 20% naszych działań daje aż 80% wyników
(zobacz więcej: https://poradnikpracownika.pl/-zasada-pareto-na-czym-polega-i-czy-ma-zastosowanie-w-pracy)
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SMOCZA KREW – INTRYGUJĄCY SKŁADNIK
KOSMETYKÓW
SMOCZĄ KRWIĄ NAZYWAMY MIĘKKĄ ŻYWICĘ OTRZYMYWANĄ Z ROŚLIN Z RODZAJÓW CROTON, 
DRACAENA, DEMONOROPS, CALAMUS ROTANG, A TAKŻE PTEROCARPUS. NAJCZĘŚCIEJ UZYSKUJE 
SIĘ JĄ Z DRZEWA CROTON LECHLERI – ROŚLINY POCHODZĄCEJ Z DESZCZOWYCH LASÓW 
AMAZONII. POSIADA EFEKTOWNIE ZAOKRĄGLONĄ KORONĘ DRZEWA, KTÓRA PRZYPOMINA 
PRZEROŚNIĘTY GRZYB. LIŚCIE SMOCZEJ KRWI MAJĄ KSZTAŁT SERCA, A KWIATY WINOGRON 
– INTENSYWNIE BURSZTYNOWY KOLOR. Z NAKRAPIANEJ BIAŁO-SZARAWEJ KORY PODCZAS 
NACINANIA CZY SKROBANIA WYPŁYWA BURGUNDOWY, DELIKATNIE PIENIĄCY SIĘ SOK 
– ŻYWICA. WYSUSZONA MA KOLOR CZERWONO-KARMAZYNOWY, PRZYPOMINAJĄCY KREW.

Ze względu na kolor żywicy wierzono, że to 
pozostałości po krwi mitycznych zwierząt, 
stąd też jej nazwa – smocza krew. Pierwsza 
wzmianka o jej zastosowaniu została 
udokumentowana przez hiszpańskiego 
przyrodnika P. Bernabé Cobo ok. 1600 r. 
Indianie i Metysi wykorzystywali żywicę 
do leczenia ran, tamowania krwawień 
czy przyśpieszenia procesu gojenia. 
W kosmetologii i medycynie smocza 
krew została zauważona jako cenny 
składnik aktywny, dzięki właściwościom 
przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym, 
przeciwkrwotocznym, przeciwutleniającym, 
antyseptycznym, cytotoksycznym, 
ściągającym oraz oczyszczającym.

Chemia prawdę powie
Wysoka bioaktywność smoczej krwi 
wynika z zawartości związków aktywnych 
w surowcu. W analizie chemicznej 
stwierdzono ponad 40 związków 
aktywnych biologicznie. Proantocyjanidyny, 
które powstają z połączenia katechiny, 
epikatechiny i ich estrów z kwasem 
galusowym, występują w suchej masie żywicy, stanowiąc 
ponad 90%. Są uważane za jedne z najsilniej działających 
antyoksydantów, których efektywność przewyższa nawet 
witaminy E i C. Innymi aktywnymi związkami smoczej 
krwi są alkaloidy, do których zaliczamy taspinę o działaniu 
przeciwzapalnym i regeneracyjnym, dimetylocedruzynę 
o działaniu przeciwzapalnym i regeneracyjnym, katechiny, 
np. proantocyjanidyny katechinowe, epikatechinowe, 
gallokatechinowe, galloepikatechinowe – są to substancje 

przeciwutleniające, neutralizujące 
negatywne działanie wolnych rodników. 
Badania widma absorpcji promieniowania 
UV-Vis wykazały również możliwość 
zastosowania smoczej krwi w stężeniu 
w kosmetykach promieniochronnych, 
zwłaszcza przed promieniami UVA oraz 
UVB, ponieważ ekstrakt ze smoczej krwi 
wykazał wysoką absorbancję widma UV 
w zakresie długości fali 270-340 nm.

Dla urody
Na rynku kosmetycznym smoczą krew 
można spotkać w postaci wysuszonej 
żywicy (INCI: Croton Lechleri Resin, Croton 
Lechleri Resin Powder) lub ekstraktu 
rozpuszczalnikowego (INCI: Croton 
Lechleri Resin Extract) w kosmetykach 
żelowych, serach, tonikach i kremach 
jako składnik pielęgnacyjny. Kosmetyki 
ze smoczą krwią znajdziemy w ofercie 
popularnych na rynku firm kosmetycznych 
– są to głównie preparaty regenerujące, 
przeciwstarzeniowe i ochronne.
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Zdrowa, promienna skóra twarzy, odpowiednio na-
wilżona i natłuszczona. Skóra gładka, przyjemna 
w dotyku, o zdrowym wyglądzie i kolorycie, bez wi-

docznych zmian, wyprysków – taką cerę chciałby mieć 
każdy, niezależnie od wieku, płci czy regionu geogra-
ficznego, w którym żyje. Normalna skóra to po prostu 
skóra zdrowa. Niestety, mnóstwo czynników zaburza 
jej prawidłowe funkcjonowanie. Dzieje się tak z wielu 
powodów, m.in. niehigienicznego trybu życia, braku 
kompleksowej pielęgnacji, źle dobranych produktów 
do jej pielęgnacji (nieuwzględnianiu faktycznego typu 
skóry), chorób, skłonności genetycznych etc. Współ-
cześnie niestety problemy ze skórą pojawiają się coraz 
częściej: stany zapalne, zaczerwienie, alergie, atopia 
czy tytułowe trądzik i trądzik różowaty. Podstawa walki 
z danym problemem to prawidłowe jego rozpoznanie. 

Uporanie się m.in. z trądzikiem jest bardzo czasochłon-
ne, wymaga dyscypliny. Czy stosowanie naturalnych 
składników podczas codziennej rutyny, pielęgnacji 
skóry, może wspomóc przywrócenie wyglądu zdrowej, 
zadbanej skóry?

Trądzik a trądzik różowaty
Trądzik i trądzik różowaty to dwie odmienne jed-

nostki chorobowe skóry, które wymagają skupienia na 
innych funkcjach stosowanych produktów kosmetycz-
nych i wykorzystanych w nich składników aktywnych. 

Trądzik (trądzik pospolity) przeważnie kojarzy 
się z okresem dojrzewania, kiedy to gruczoły łojowe 
intensyfikują swoje działanie. Niemniej wiek nie jest 
determinantem pojawienia się trądziku. Należy on 
natomiast do najczęściej występujących chorób skór-

TRĄDZIK
A TRĄDZIK
RÓŻOWATY 
Czy i jakie składniki naturalne
mogą wspomóc pielęgnację?

Rosnąca liczba producentów surowców kosmetycznych oraz możliwość 
wykonania specjalistycznych badań obiektywnie potwierdzających 
skuteczność ich działania powoduje, że wachlarz dostępnych rozwiązań 
wspomagających walkę zarówno z trądzikiem pospolitym, jak i trądzikiem 
różowatym jest ogromny.

Małgorzata Bajerska 
technolog, Product Manager, Edyta Pawluśkiewicz LARA Sp. z o.o.
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nych. Wśród głównych przyczyn trądziku zwyczajnego 
wyróżnia się: nadmierne wydzielanie sebum przez 
gruczoły łojowe, stan zapalny, Gram dodatnie bakterie 
Propionibacterium acnes, wzmożone rogowacenie 
mieszków włosowych. Trądzik występuje zarówno 
u kobiet, jak i u mężczyzn. Najwięcej osób choruje 
w okresie młodzieńczym, jednak przypadłość ta po-
jawia się również w wieku dorosłym. Zmiany skórne 
można zauważyć w miejscach zwiększonego występo-
wania gruczołów łojowych, czyli przede wszystkim na 
twarzy, ale i na plecach czy klatce piersiowej. 

W przypadku pielęgnacji skóry twarzy z trądzi-
kiem różowatym należy zwrócić szczególną uwagę na 
wybór produktów kosmetycznych rekomendowanych 
do stosowania: w  celu regulacji pracy gruczołów 
łojowych oraz o  działaniu antybakteryjnym. Takie 
działanie zapewnia szereg ekstraktów naturalnych, 
zarówno znanych od stuleci w medycynie tradycyj-
nej, jak i wyciągów z egzotycznych roślin. Do walki 
z  trądzikiem pospolitym pomocne są ekstrakty 
ziołowe, które w domowej pielęgnacji stosowane są 
od lat. Jednym z nich jest każdemu znana pokrzywa. 
Wykorzystuje się ją w pielęgnacji skóry skłonnej do 
przetłuszczania, trądziku, przy zmianach skórnych. 
Działa oczyszczająco oraz bakteriobójczo, wspomaga 
proces gojenia zmian skórnych. Dzięki naparom z po-
krzywy skóra odzyskuje zdrowy, promienny wygląd. 

Inną znaną i  stosowaną rośliną jest szałwia le-
karska. Wspomaga ona walkę z trądzikiem, zmniej-
sza przetłuszczanie skóry, działa przeciwgrzybiczo, 
przeciwbakteryjnie, antyseptycznie, przeciwzapal-
nie. Roślina ta wykazuje właściwości oczyszczające 
i tonizujące.

Surowce warte uwagi
Szukając wsparcia w  codziennej pielęgnacji 

dostępnymi na rynku kosmetykami, warto zwrócić 
również uwagę na nowoczesne surowce. Jednym 
z  nich jest oferowany przez firmę Minasolve suro-
wiec MinaSolve™ CapEasy (INCI: Aqua, Capryloyl 
Glycine, Sodium Bicarbonate). Jest to wodny roztwór, 
surowiec przeciwbakteryjny i sebostatyczny, zgodny 
z Ecocert. Polecany do walki z trądzikiem ze względu 
na fakt hamowania enzymu 5 alfa reduktazy oraz 
wzrostu bakterii Propionibacterium, posiada wła-
ściwości przeciwdrobnoustrojowe. 

Podobny profil działania wykazuje wiązówka 
błotna. Zmniejszenie produkcji sebum jest wynikiem 
redukcji aktywności enzymu 5α-reduktaza. Ekstrakt 
z wiązówki polecany jest do pielęgnacji skóry tłustej 
oraz trądzikowej; dzięki zawartości tanin (gallotanina, 
ellagitanina) wykazuje działanie ściągające. Ekstrakt 
ten zapobiega wzrostowi bakterii z powodu obecności 
kwasu fenolowego uznanego jako naturalny antybio-
tyk. Wiązówka redukuje stany zapalne skóry oraz ujed-
nolica jej strukturę. Butylenowy ekstrakt z wiązówki 
błotnej dostępny jest m.in. w ofercie firmy Silab. 

Inną propozycją, wykorzystującą naturalne me-
chanizmy obronne, jest pochodzący ze środowiska 

naturalnego surowiec Phycosaccharide® AC, ofe-
rowany przez firmę Codif. Zaletą surowca, zgodnie 
z deklaracją producenta, jest wsparcie w niwelowa-
niu zarówno skutków, jak i przyczyn pojawienia się 
trądziku, tj.: zmniejszenie zmian trądzikowych, stanu 
zapalnego, wsparcie walki z plamami bakteryjnymi, 
bliznami, zmniejszenie nadprodukcji sebum oraz 
wzrostu Propionibacterium acnes oraz Staphylococ-
cus aureus. Sam surowiec stanowi biotechnologicz-
nie otrzymaną cząsteczkę, która została opracowana 
w  oparciu o  symbiozę występującą w  środowisku 
między dobrze znaną algą: Laminaria Digitata a mor-
ską bakterią, dzięki której roślina zabezpiecza się 
przed niekorzystnym wpływem patogenów. Składnik 
stanowi połączenie morskiego oligopeptydu oraz 
antybakteryjnie działającego siarczanu cynku. Wy-
kazuje również działanie łagodzące, regenerujące 
skórę oraz przeciwłojotokowe.

Działanie wspomagające walkę z trądzikiem po-
spolitym zapewnią też ekstrakty bogate w garbniki 
(taniny), które są składnikami o działaniu ściągają-
cym pory, antybakteryjnym oraz przeciwzapalnym. 
Takie działanie wykazują m.in. ekstrakty z: herbaty, 
wierzby, kory dębu, oczaru wirginijskiego czy amli. 
Czarna herbata wykazuje dodatkowo m.in. działanie 
antyoksydacyjne, wierzba – przeciwdrobnoustrojo-
we, ekstrakt z  kory dębu  – odkażające, a  ekstrakt 
z amli wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, 
zmiękcza ją oraz nawilża. 

A  gdy już mowa o  nawilżeniu… Wiele osób bo-
rykających się z  trądzikiem, łojotokiem skóry nie 
zdaje sobie sprawy, jak istotne jest odpowiednie jej 
nawilżenie. Skóra będąca w równowadze tak samo 
potrzebuje odpowiedniego nawodnienia, jak i  na-
tłuszczenia. Jest ona jednym z tych organów, które 
mając problem podejmują wewnętrzną walkę, aby 
go zażegnać. To właśnie łojotok i  w  konsekwencji 
niejednokrotnie pojawiający się trądzik są skutkiem 
odwodnienia skóry, która mając deficyt nawilżenia 
sama próbuje sobie pomóc, produkując większą 
ilość sebum. Przy stosowaniu produktów o działa-
niu przeciwłojotokowym i  przeciwzapalnym oraz 
dodatkowemu nawilżeniu skóry niejednokrotnie 
łatwiej jest „wyciszyć” nadmierną pracę gruczołów 
łojowych. 

Szerokie zastosowanie w produktach pielęgnacyj-
nych do skóry problematycznej prezentuje ektoina. 
To substancja naturalna odpowiedzialna za ochronę 
mikroorganizmów przed wpływem ekstremalnie 
niekorzystnych warunków środowiskowych, w tym 
suszy. Jednym z  zadań ektoiny jest ochrona flory 

Szerokie zastosowanie w produktach 
pielęgnacyjnych do skóry problematycznej 
prezentuje ektoina
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POKRZYWA
Wykorzystuje się 
ją w pielęgnacji 
skóry skłonnej do 
przetłuszczania, 
trądziku, przy 
zmianach 
skórnych. Działa 
oczyszczająco oraz 
bakteriobójczo, 
wspomaga 
proces gojenia 
zmian skórnych. 
Dzięki naparom 
z pokrzywy skóra 
odzyskuje zdrowy, 
promienny wygląd

bakteryjnej skóry  – wspiera jej naturalny układ 
odpornościowy. Składnik ten poprawia nawilżenie 
skóry, redukuje stany zapalne, trądzik, wpływa na po-
prawę wyglądu, działa regenerująco oraz łagodząco. 

Na rynku pojawia się coraz więcej kosmetyków 
zawierających niacynamid, czyli witaminę B3. Wska-
zuje się go do stosowania w  produktach do skóry 
tłustej i trądzikowej. Witamina ta reguluje produkcję 
sebum, zmniejsza widoczność rozszerzonych porów 
oraz zaczerwienie skóry, ogranicza tworzenie się 
zaskórników i  stanu zapalnego skóry. Niacynamid 
ze względu na zdolność do pobudzenia produkcji 
zarówno lipidów, jak i ceramidów (co w efekcie ogra-
nicza utratę wody, a  co za tym idzie  – utrzymanie 
właściwego poziomu nawilżenia) może być stosowany 
w wyrobach dla cery z trądzikiem różowatym. 

Skóra trądzikowa może być również delikatna, 
skłonna do podrażnień, dlatego jako jedna z  opcji 
w jej pielęgnacji nawilżającej sprawdzi się wykorzy-
stanie składowych NMF – czyli naturalnie występu-
jących w  skórze składników nawilżających. M.in.: 
aminokwasy, mocznik, kwas i sól sodowa kwasu PGA 
wzmocnią naturalną barierę hydrolipidową skóry, 
poprawiając jej nawilżenie. 

W  kosmetykach można wykorzystać pojedyn-
cze składniki kompleksu bądź ich mieszankę. Taką 
propozycją jest np. surowiec PRODEW 600®, będący 

propozycją firmy Ajinomoto. Jego zaletą jest bardzo 
zbliżony do ludzkiego NMF skład aminokwasowy 
w ujęciu ilościowo- jakościowym. Aktualnie popular-
nością cieszy się ekstrakt z korzeni lukrecji. Oprócz 
działania nawilżającego wykazuje on działanie 
przeciwpodrażnieniowe, przeciwdrobnoustrojowe, 
przeciwzapalne. 

W  przypadku pielęgnacji skóry trądzikowej 
można również wykorzystać humektanty. Są to 
składniki wiążące wodę w naskórku i zapobiegające 
jej utracie. Wykorzystuje się je w pielęgnacji każdego 
typu skóry. Najpopularniejszym humektantem jest 
gliceryna roślinna, a składnikiem, na który powró-
ciła moda – kwas hialuronowy. Substancją czynną 
stosowaną od lat w kosmetykach jest też alantoina, 
która nie tylko nawilża skórę, ale i regeneruje, działa 
przeciwzapalnie i ściągająco, dzięki czemu stanowi 
bardzo dobrą propozycję dla pielęgnacji skóry trądzi-
kowej. Równie znanym i sprawdzonym składnikiem 
jest D-panthenol, który oprócz działania łagodzącego 
i  nawilżającego wpływa na poprawę stanu skóry, 
odbudowuje uszkodzenia naskórka. 

Rosacea
Trądzik różowaty to choroba skóry o odmiennej 

patogenezie niż trądzik pospolity, dlatego też skóra 
oczekuje odmiennej pielęgnacji. Rosacea (trądzik 
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różowaty) to jednostka chorobowa o  charakterze 
przewlekłym. Charakteryzuje się trwałym zaczerwie-
nieniem skóry twarzy, często również niedoskona-
łościami skóry tzn. krostkami i grudkami. Powodów 
pojawienia się choroby wyróżniamy wiele, przy czym 
w każdymz nich problem może być wypadkową wie-
lu czynników. Częściej pojawia się u kobiet, jednak 
występuje również u mężczyzn, u których przebieg 
niejednokrotnie jest bardziej problematyczny. Dotyka 
osób dojrzałych i w odróżnieniu od trądziku pospo-
litego praktycznie nie można się z niego wyleczyć.

W odniesieniu zarówno do trądziku zwyczajnego, 
jak i różowatego istotne jest wykorzystanie składni-
ków łagodzących skórę, jak i wsparcie jej naturalnego 
mikrobiomu. W  tym celu stosuje się m.in. inulinę, 
która pozwala przywrócić prawidłową mikroflorę 
skóry, chroni ją przed szkodliwym działaniem czyn-
ników zewnętrznych, wspomaga utrzymanie war-
stwy hydrolipidowej. Inulina to prebiotyk – składnik 
aktywny pochodzenia roślinnego, który zapobiega 
TEWL (Transepidermalnej Utracie Wody), działa 
łagodząco. Przykładem składnika wspierającego mi-
krobiom skóry jest również surowiec polecany przez 
firmę Solabia – Ecoskin®, który stanowi połączenie 
prebiotyku oraz probiotyku. Zawiera on kultury bak-
terii Lactobacillus casei i Lactobacillus acidophilus, 
oligosacharydy oraz fruktooligosacharydy pozyskane 
z korzenia yakon. Ecoskin działa nawilżająco, oczysz-
czająco oraz tonizująco na skórę, odbudowuje, wy-
gładza, zmniejsza uczucie dyskomfortu występujące 
przy odwodnionej i wrażliwej skórze. 

W odróżnieniu od pielęgnacji skóry trądzikowej, 
przy codziennej trosce o skórę w przypadku trądziku 
różowatego istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi 
na działanie emoliencyjne stosowanych produk-
tów kosmetycznych, w  celu wytworzenia bariery 
ochronnej dla skóry. Jednym z  polecanych olejów 
jest olej z rokitnika. Działa on na skórę regenerująco 
i odżywczo, kojąco, przeciwświądowo, przeciwstarze-
niowo, przeciwzapalnie. Ze względu na swoją barwę 
wspomaga wyrównanie kolorytu. Polecany jest do 
pielęgnacji skóry m.in. podrażnionej, przesuszonej, 
z trądzikiem różowatym. 

Bardzo dużą popularnością, szczególnie w przy-
padku produktów kosmetycznych przeznaczonych do 
pielęgnacji problematycznej skóry, cieszy się skwa-
lan. Jest to naturalny, suchy emolient, który wspoma-
ga prawidłowe funkcjonowanie skóry. Bardzo dobrze 
przenika przez barierę naskórkową, dzięki czemu 
jest również bardzo dobrym nośnikiem lipofilowych 
substancji aktywnych. Jedną z funkcji skwalanu jest 
działanie regulujące pracę gruczołów łojowych oraz 
normalizacja procesu keratynizacji naskórka. 

W  walce z  trądzikiem różowatym wykorzystuje 
się również olej konopny, przede wszystkim z powodu 
unikalnego składu substancji czynnych (kannabi-
noidy, minerały, błonnik, flawonoidy, terpeny). Olej 
ten polecany jest do pielęgnacji skóry z trądzikiem 
o każdym podłożu, zmniejsza skłonność skóry do wy-

prysków. Skuteczny do skóry z chronicznym stanem 
zapalnym, zaczerwienionej, podrażnionej, pozwala 
przywrócić równowagę hydrolipidową. 

Olej z ogórecznika polecany jest do skóry z pro-
blemami dermatologicznymi, w  tym z  trądzikiem 
różowatym. Stanowi bogate źródło kwasu gamma-
-linolenowego (GLA) dzięki czemu wzmacnia barierę 
ochronną skóry. Działa przeciwzapalnie niezależnie 
od podłoża problemu, redukuje utratę wody z prze-
strzeni komórkowych, odwraca zaburzoną barierę 
ochronną lipidową naskórka oraz hiperproliferację 
w niedoborze niezbędnych kwasów tłuszczowych. 

Olej z pestek winogron stanowi źródło cennych 
substancji czynnych (tokoferolu, kwasu linolenowe-
go, resweratrolu, kwercetyny, procyjanidyn, karote-
noidów i  fitosteroli). Podobnie do pozostałych olei 
polecanych do renatłuszczenia skóry przy trądziku 
różowatym. Olej ten bardzo dobrze wchłania się 
w  skórę bez efektu komedogennego. Działa w  kie-
runku zwalczania ostrych stanów zapalnych skóry, 
wzmacnia naczynka włosowate. Rekomendowany 
do stosowania przy skórze wrażliwej, trądzikowej, 
również przy trądziku różowatym. Olej wpływa na 
poprawę napięcia skóry, działa ściągająco.

Miejsce olejków eterycznych
Mimo że olejki eteryczne pełnią szereg funkcji 

klasyfikujących je jako substancje zapachowe, część 
z nich sprawdzi się również w pielęgnacji skóry trą-
dzikowej, m.in. olejek lawendowy, cedrowy, oregano 
czy rozmarynowy. Olejek lawendowy zmniejsza za-
czerwienie skóry, również przy trądziku różowatym. 
Działa przeciwzapalnie i antyseptycznie, łagodząco, 
przyspiesza proces odbudowy uszkodzeń skóry. Ole-
jek cedrowy wykazuje właściwości przeciwzapalne, 
antybakteryjne i grzybobójcze, redukuje zaczerwie-
nie skóry oraz nadprodukcję sebum. Olejek z oregano 
łagodzi z kolei stany zapalne skóry, przyspiesza pro-
ces gojenia ran, działa antybakteryjnie, przeciwgrzy-
biczo oraz przeciwbólowo. Olejek rozmarynowy 
zmniejsza przekrwienie skóry trądzikowej i tłustej, 
jednocześnie utrzymując równowagę w skórze, działa 
przeciwdrobnoustrojowo oraz przeciwzapalnie. 

Obiecujące badania działania surowca w  walce 
z  trądzikiem różowatym prezentuje firma Givau-
dan, wskazując na mechanizm działania surowca 
Endothelyol™. Przeprowadzone przez producenta 
testy kliniczne potwierdziły, że Endothelyol™ (INCI: 
Aqua, Glycerin, Rosmarinyl Glucoside, Caffeyl Glu-
coside, Gallyl Glucoside) wpływa na redukcję zmian 
trądziku różowatego przedziale od 7% do 12% w ciągu 
28 dni oraz poprawia koloryt skóry o  11% w  czasie 

Trądzik i trądzik różowaty to dwie odmienne 
jednostki chorobowe skóry
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czterech tygodni. Kontroluje wszystkie czynniki 
zapalne występujące w skórze. Kompleks zmniejsza 
mechanizmy wytwarzania nowych naczyń krwiono-
śnych w tkankach, w których zwykle nie występują, 
wycisza podrażnioną i zaczerwienioną skórę. 

Surowiec IBR-CalmDeAge® 1201 (INCI: Glycerin, 
Aqua, Phoenix Dactylifera (Date) Seed Extract) został 
opracowany przez producenta surowców kosmety-
ków: Lucas Meyer Cosmetics. Otrzymywanie surowca 
zgodne jest z proekologicznym podejściem do wytwa-
rzania, gdyż otrzymywany jest on z pestek daktyli, 
które stanowią produkt uboczny przy produkcji pulpy 
z tego owocu. IBR-CalmDeAge® 1201 łagodzi objawy 
trądziku różowatego, zmniejsza zaczerwienienie 
skóry, spowalnia proces proliferacji komórek.

Agascalm™ (Provital Group) to naturalny składnik 
aktywny otrzymywany z Agastache Mexicana. Roślina 
ta bogata jest w akacetynę i tilianinę (czyli flawonoidy 
o  wyraźnej aktywności przeciwzapalnej). Surowiec 

szczególnie zalecany jest do produktów dla cery 
wrażliwej, skłonnej do występowania stanów zapal-
nych atopowych, trądziku różowatego oraz łuszczycy. 

***

Rosnąca liczba producentów surowców ko-
smetycznych oraz możliwość wykonania specja-
listycznych badań obiektywnie potwierdzających 
skuteczność ich działania powoduje, że wachlarz 
dostępnych możliwości wspomagających walkę 
zarówno z trądzikiem pospolitym, jak i różowatym 
jest ogromny. Mimo deklaracji działania danego 
produktu kosmetycznego bądź stosowania w  do-
mowym zaciszu naturalnych sposobów wspoma-
gania skóry problematycznej, należy pamiętać, 
że ich używanie stanowi wyłącznie wsparcie przy 
leczeniu opisanych chorób. Zgodnie z definicją ko-
smetyku, w odniesieniu do problemu trądziku, jego 
działanie opierać ma się głównie na pielęgnacji, 
ochronie i poprawie kondycji skóry. Niezbędne jest 
więc prowadzenie przez lekarza dermatologa, który 
wskaże najlepsze dla danej osoby sposoby leczenia 
(rozwiązania farmakologiczne, antybiotykoterapię 
czy laseroterapię). Należy również pamiętać, chcąc 
poprawić stan skóry, by w przypadku chorób der-
matologicznych najlepiej przeprowadzić indywidu-
alne konsultacje z lekarzem, związane z wyborem 
danego produktu kosmetycznego przy codziennej 
pielęgnacji problematycznej skóry. Takie postępo-
wanie będzie pomocne dla skóry oraz zapobiegnie 
nieodpowiedniemu dla danego problemu doborowi 
wyrobów pielęgnacyjnych.
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1. Trądzik chorobą zapalną, a nie bakteryjną Acnevulgaris 

as a  inflammatorydisease, not a  bacterialdermato-
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Kuchciak-Brancewicz, Aneta Czyż, Aleksandra Lesiak 
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5. Trądzik różowaty – postacie kliniczne i leczenie Rosa-
cea – clinical variants and treatment Anna Czarnecka, 
Jolanta Tymicka Katedra i Klinika Dermatologii, We-
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ASHWAGANDHA – OD MEDYCYNY AJUWERDYJSKIEJ
DO WSPÓŁCZESNEJ KOSMETYKI
ASHWAGANDHA TO POTOCZNA NAZWA ROŚLINY GATUNKU WITHANIA SOMNIFERA L., KTÓRA 
NAZYWANA JEST TEŻ ŻEŃ-SZENIEM INDYJSKIM LUB WITANIĄ OSPAŁĄ. NATURALNIE WYSTĘPUJE 
W SUCHYM, SUBTROPIKALNYM KLIMACIE, GŁÓWNIE W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, TROPIKALNEJ 
CZĘŚCI AFRYKI, KRAJACH ŚRÓDZIEMNOMORSKICH I AUSTRALII. JEST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI KRZEWEM, 
NIEMAL W CAŁOŚCI POKRYWAJĄ JĄ KRÓTKIE, SREBRNOSZARE WŁOSKI, MA POJEDYNCZE LIŚCIE, A JEJ 
OWOCE TO OKRĄGŁE JAGODY O KOLORZE CZERWONYM LUB CZERWONO-POMARAŃCZOWYM.

O K I E M  S T U D E N T A

Anna Lichtarska

Studentka studiów 
uzupełniających magisterskich 

na kierunku kosmetologia 
w Wyższej Szkole Informatyki 

i Zarządzania w Rzeszowie; 
uczestniczka programu 

School of Leaders, którego 
głównym celem jest wspieranie 

najzdolniejszych studentów 
w rozwoju naukowym oraz 

kształtowanie postaw 
i umiejętności liderskich. 

Wyróżniona nagrodą Studenta 
Roku WSIiZ 2021 r. w kategorii 

„Naukowiec”, prężnie działa 
w czterech kołach naukowych: 

„Kosmetologii Estetycznej”, 
„Chemikos”, „Helisa” oraz 

„Cosmetic Plants”. 

Kwitnienie rośliny w warunkach uprawy 
odbywa się zwykle między marcem 
a lipcem, natomiast w środowisku 
naturalnym – może trwać nawet cały 
rok. Jej korzenie, które wykorzystywane 
są w wielu dziedzinach medycyny 
i kosmetologii, zbierane są jesienią [1,2]. 
Roślina wciąż wzbudza zainteresowanie 
wśród specjalistów i stale poddawana 
jest badaniom weryfikującym 
jej zastosowania i prozdrowotne 
właściwości. Podjęto również liczne próby 
usystematyzowania metodyki standaryzacji 
ekstraktów i surowców otrzymywanych 
z ashwagandy, co spowodowało wzrost 
ich popularności na rynku kosmetycznym 
oraz farmaceutycznym [3]. 

Bogactwo substancji aktywnych 
Skład chemiczny ashwagandy jest różny 
w zależności od miejsca występowania. 
Do 2020 r. udało się zidentyfikować 
około 35 substancji aktywnych, takich 
jak witanolidy oraz alkaloidy. W skład 
pierwszej wymienionej grupy wchodzą: 
witaferyna A, witanon, witanolidy A-Y, 
witasomidienon, witasomniferole A-C 
czy witadomniferyna A. Są to pochodne 
ergostanu, naturalnie występujące laktony 
steroidowe, obecne w liściach. Natomiast 
druga grupa to m.in. tropina, somniferyna, witanina, somnina, 
cholina czy anafryna. Oprócz wymienionych związków 
wyróżnić można też flawonoidy, saponiny, kumaryny, związki 
zawierające azot, kwas chlorogenowy czy β-sitosterol [1]. 
Do przygotowania suplementów i ekstraktów najczęściej 
wykorzystuje się korzenie ashwagandhy, jednak liście 
i łodyga również zawierają cenne składniki aktywne [4].

Właściwości
Ekstrakty z aswagandy posiadają działanie przeciwzapalne, 
przeciwbakteryjne, przeciwnowotworowe, kadrioprotekcyjne, 
neuroprotekcyjne, przeciwcukrzycowe. Przeciwbakteryjnie 
Withania somnifera L. działa m.in. na Staphylococcus ureus 
i Enterococcus spp. Są to bakterie Gram-dodatnie, oporne na 
metycylinę. Podobne właściwości wykazuje wobec bakterii 

Gram-ujemnych: Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella typhimurium, Proteus 
mirabilis, Escherichia coli, Citrobacter 
freundii i Klebsiella pneumoniae. 
Ciekawym zastosowaniem ashwagandhy 
jest działanie przeciwnowotworowe, 
ponieważ wyciąg z rośliny indukuje 
apoptozę komórek rakowych [1]. Ekstrakt 
ogranicza także uszkodzenia DNA oraz 
zawartość wolnych rodników wynikające 
z tzw. stresu oksydacyjnego [1,2]. Ponadto 
ashwagandha wspomaga leczenie chorób 
neurodegeneracyjnych, normalizację 
poziomu hormonów tarczycy, przeciwdziała 
niepłodności męskiej i obniża całkowity 
poziom cholesterolu we krwi, a także 
poprawia samopoczucie. Jest również 
rośliną lubianą przez sportowców, 
ponieważ wspomaga regenerację mięśni 
po treningu i polepsza przepływ krwi 
w organizmie. Sięgać po nią mogą także 
kobiety w czasie menopauzy – łagodzi 
objawy zmian hormonalnych oraz 
poprawia jakość snu. W przypadku 
wpływu na skórę, Imokawa i wsp. [5] 
dowiedli, że dzięki stosowaniu wyciągu 
z ashwagandy znacznie obniża się poziom 
melaniny w naskórku, co redukuje częstość 
powstawiania przebarwień spowodowanych 

promieniowaniem UVB, melasmy i plam soczewicowatych. 
Wyciąg z korzenia działa także antyoksydacyjnie, opóźniając 
procesy starzenia, jak i powstawania zmarszczek [1,4]. 

Cenne odkrycie
Podsumowując, ashwagandha posiada szereg wartościowych 
właściwości dla organizmu, jak i samej skóry człowieka. 
Dotychczasowe badania naukowe potwierdzają 
przede wszystkim jej zastosowanie w kosmetykach 
ochronnych, przeciwstarzeniowych i zapobiegających 
przebarwieniom. Ashwaganda wciąż jest badana pod kątem 
wpływu na różnego rodzaju schorzenia i wygląd skóry, 
weryfikowane są również tradycyjne jej zastosowania. 

Literatura dostępna na portalu kierunekkosmetyki.pl
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Ministerstwo Dobrego Mydła to rodzinna manufaktura założona w 2013 r. 
przez siostry: Anię Bieluń i Urszulę Ośmiałowską. – Zaczynałyśmy od 
produkowania dobrego jakościowo mydła rzemieślniczego. Od początku 
stawiamy na jakość i to się nie zmieni. To nasz znak szczególny – mówi Ula, 
współwłaścicielka firmy.

Aldona Senczkowska-Soroka 
redaktor czasopisma „Przemysł Farmaceutyczny” z dodatkiem „Kierunek Kosmetyki” 
oraz portalu kierunekKOSMETYKI.pl

MYDŁO I…
CAŁA RESZTA

SZCZECIN I WARSZAWA
Urszula (na zdj. po lewej) i Maciej 
Ośmiałowscy zajmują się 
zakładem produkcyjnym, który 
zlokalizowany jest w Szczecinie. 
Anna Bieluń (zdj. po prawej) 
pracuje w Warszawie, odpowiada 
m.in. za recepturowanie 
i sklep Ministerstwa. 
– W Szczecinie powstają mydła, 
półkule kąpielowe, balsamy 
w sztyftach, peelingi i sera oraz 
mieszanki olejowe. Pozostałe 
produkty marki wytwarzane 
są kontraktowo, w trzech 
zaprzyjaźnionych firmach 
– wyjaśnia Maciej. – Póki 
co przestrzeń produkcyjna 
jest wystarczająca, ale część 
magazynowa staje się już za mała. 
Z kolei na Zachodniopomorskim 
Uniwersytecie Technologicznym 
mamy lokal, gdzie znajduje 
się dział wdrożeniowy. Tam 
pracujemy nad nowościami 
– dodaje
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B A N A N ,  M A R C H E W ,  R O Z M A R Y N …

– Jednego dnia staramy się zrobić ok. 60 
form wybranego rodzaju mydła, w zależności 
od zapotrzebowania. Mydło dosyć szybko 
zastyga w formach, trzeba więc cały proces 
wykonać sprawnie i z wyczuciem – wyjaśnia 
Maciej Ośmiałowski. Na zdjęciu: mydło 
rozmarynowe świeżo wlane do formy

POCZĄTKI MYDŁA
– Firma powstała w 2013 r., w Kamieniu 
Pomorskim, kiedy Ania, starsza z sióstr 
(i pasjonatka naturalnej pielęgnacji) 
od dawna marzyła już o własnej marce 
kosmetycznej. Dziewczyny otrzymały 
dotację i tak zaczęły przygodę 
z kosmetykami. Był to dobry czas, 
rynek kosmetyków naturalnych jeszcze 
nierozwinięty… Pierwsze powstały 
mydła, później nastąpił stały rozwój 
portfolio, który trwa do dziś – opowiada 
Maciej Ośmiałowski, kierownik zakładu 
produkcyjnego w Szczecinie. – Ula 
wytwarzała kostki, pakowała je i wysyłała 
w świat. Ania odpowiadała za receptury 
i zdjęcia. Później firma została przeniesiona 
do Szczecina – dodaje. – Informacje 
o rzemieślniczym wyrobie kosmetyków 
znajdowaliśmy jedynie w języku angielskim, 
nikt nie kupował produktów eko, bio, 
a nawet niewiele osób o nich słyszało. Był to 
bardzo niszowy rynek. Postawiliśmy jednak 
na taki właśnie produkt i dziś nie żałujemy 
tej decyzji – wyjaśnia

OPAKOWANIA
– Próbujemy być na bieżąco z tym, co nowego i ciekawego proponuje 
rynek. Od samego początku dbanie o ten aspekt jest dla nas 
naturalne. Nowych surowców i rozwiązań szukamy na licznych 
szkoleniach i targach w Polsce oraz za granicą. Trzeba jednak 
pamiętać, że są momenty, kiedy bezpieczeństwo jest ważniejsze 
i nie każdy produkt współgra z danym opakowaniem – mówi Ula 
Ośmiałowska. – W naszym sklepiku można oddać opakowania. Słoiki 
wykorzystamy do świec, które także chcemy produkować – zdradza
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SKŁAD I ZAPACH
– Zapach kosmetyku jest bardzo istotny, 
klient przed zakupem lubi go sprawdzać. 
Wszystkie produkty, które sprzedajemy, 

są przez nas dopracowane, dopieszczane, 
poświęcamy im sporo uwagi. Ostatnim 
dużym wyzwaniem była dla nas kostka 

szamponowa. Udało się, jesteśmy 
z niej bardzo dumni – wyjaśnia Ula. 

– W najbliższym czasie chcemy skupić 
się na pielęgnacji twarzy i codziennej 

linii myjącej. Planowaliśmy wdrożyć 
też dezodorant, ale to trudny produkt, 

a chcemy, żeby był skuteczny, a nie jedynie 
wypełniał miejsce w ofercie – dodaje

MANUFAKTURA 
– Zapach kosmetyku jest bardzo istotny, – W kociołku mieszamy surowce na półkule. Następnie wyciskamy na specjalnie stworzonej do tego celu maszynie. Kolejny etap 
to staranne zawijanie każdej w kul w papier. To delikatny proces, ponieważ i produkt jest bardzo delikatny – wyjaśnia Maciej Ośmiałowski
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O K I E M  S T U D E N T A

ODURZAJĄCY ROŚLINNY SOK 
CZY ŹRÓDŁO MŁODOŚCI?
WINO JAKO NAPÓJ ALKOHOLOWY, ALE RÓWNIEŻ ŚRODEK LECZNICZY, ZNANE JEST LUDZIOM 
OD NAJDAWNIEJSZYCH CZASÓW. GRECKI PISARZ ORAZ FILOZOF PLUTARCH TWIERDZIŁ, 
ŻE TEN RODZAJ TRUNKU JEST NAJSZLACHETNIEJSZY, NAJSMACZNIEJSZY POŚRÓD 
LEKARSTW ORAZ NAJPRZYJEMNIEJSZY WŚRÓD POKARMÓW. RÓWNIEŻ HIPOKRATES 
GŁOSIŁ, IŻ JEST ONO CUDOWNĄ RZECZĄ PRZEZNACZONĄ DLA CZŁOWIEKA ZDROWEGO, 
JAK I CHOREGO, JEŚLI PRZYJMOWAĆ JE BĘDZIE W STOSOWNEJ PORZE I ILOŚCI.

Skład wina jest bogaty – znaleźć tam można 
przede wszystkim takie substancje, jak: 
• etanol,
• witaminy (B1, B2, B6, B9, 

B12, A, PP, C, biotyna),
• kwasy organiczne,
• barwniki,
• mikro- oraz makroelementy 

(wapń, potas, sód, żelazo, 
fosfor, selen, cynk, miedź),

• flawonoidy (resweratrol, katechina itp.).

Winorośl właściwa (Vitis vinifera L.)
Winorośl właściwa należy do gatunku 
z rodziny winoroślowatych. Roślina 
ta pochodzi z rejonu Kaukazu, a jej 
występowanie rozciąga się na wschód, 
po Turkmenistan. Owoce są w postaci 
jagód, z których później uzyskuje 
się w głównej mierze wino. Cecha 
charakterystyczna to długie pnącza, kwiaty ułożone w grona 
koloru żółtozielonego oraz duże liście skrętoległe. Nasiona, 
pestki oraz ekstrakt z owoców winorośli są skarbnicą wielu 
składników, które wykazują działanie przeciwutleniające. 
Po przeprowadzeniu badań stwierdzić można, że około 
75% związków fenolowych, które są w owocach Vitis 
vinifera L., znajduje się w skórce oraz nasionach.

Właściwości kosmetyczne 
Właściwości antyoksydacyjne wyżej wspomnianego trunku 
zostały wykorzystane w branży kosmetycznej. Owoc winorośli 
charakteryzuje się wysokim, całkowitym potencjałem 
przeciwutleniającym, ze względu na obecną w nim substancję 
–  resweratrol, znajdujący się przede wszystkim w skórce 
owocu (z tego względu więcej resweratrolu jest w winie 
czerwonym niż w białym). Ten związek chemiczny posiada 
właściwości przeciwnowotworowe oraz stymuluje różnicowanie 
komórek naskórkowych, a także zwiększa funkcje elastyczne 
skóry. Uważa się, że wykazuje również funkcje hamujące 
tyrozynazę, która jest enzymem niezbędnym podczas 
procesu syntezy melaniny. Wskazuje to na stwierdzenie, iż 
jest biologicznie aktywną substancją podczas tworzenia 
preparatów o właściwościach rozjaśniających wszelakie 

przebarwienia skóry. Dzięki właściwościom 
antyoksydacyjnych wykazuje dobroczynne 
efekty podczas leczenia niektórych 
chorób skóry. Stwierdza się, że posiada 
również właściwości przeciwzapalne oraz 
przyspieszające procesy gojenia się ran.
Pozyskiwane z owoców inne 
przeciwutleniacze wykazują zdolność 
hamowania rozpadu włókien 
kolagenowych, zapobiegając procesom 
starzenia się skóry. Natomiast substancje 
przeciwutleniające pozyskiwane 
z nasion winogron wspomagają 
procesy regeneracyjne tkanek. 
Wszelkie korzystne działanie substancji 
zawartych w winie zostały wykorzystane 
w winoterapii. Zabiegi takie mają działać 
przeciwstarzeniowo, relaksująco oraz 
pielęgnacyjnie. Powodują pobudzenie 
mikrokrążenia, produkcję włókien 

elastynowych oraz kolagenowych. Po zakończeniu winoterapii 
skóra jest odżywiona, nawilżona, napięta oraz wygładzona.

Reasumując, wino posiada działanie wielokierunkowe 
na skórę, a najważniejszą z jego aktywności jest zdolność 
antyoksydacyjna. Zawdzięcza to przede wszystkim obecności 
resweratrolu, gdzie największe jego stężenie znaleźć 
można w skórce owocu. Szerokie zastosowanie ekstraktu 
z wina oraz produktów, jakie pochodzą z winorośli, zostało 
wykorzystane przez przemysł kosmetyczny. Ekstrakty z wina 
rozjaśniają przebarwienia, działają odżywczo, przyspieszają 
proces gojenia oraz przeciwdziałają starzeniu się skóry.
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Aldona Senczkowska-Soroka: Kosmetyki 
naturalne wciąż kojarzą się konsumentowi 
z manufakturą. Czy Mira Kosmetyki to taka 
właśnie manufaktura, gdzie każdy produkt 
wykonywany jest ręcznie?
Edyta Raczyńska: Rzeczywiście, zaczynaliśmy jako 
manufaktura, ale mocno stawiamy na rozwój i można 
powiedzieć, że w połowie nasza produkcja jest dziś 
zautomatyzowana. Trzy kosmetyki wytwarzamy 
kontraktowo, a pozostałe – w laboratorium. Chodzi 
oczywiście zarówno o  produkcję, jak i  konfekcję. 
Obecnie to ok. 50 produktów o różnym zastosowaniu.

Od jakiegoś czasu także i my oferujemy produkcję 
kontraktową określonych produktów kosmetycznych. 

Kosmetyk może być naturalny, a może się tak 
tylko nazywać… Co robicie, by konsument kupując 
kosmetyki marki Mira wiedział, że może liczyć na 
deklarowaną na etykiecie jakość?

Zdecydowanie powiem, że słowa, które drukujemy 
na etykiecie, odzwierciedlają wnętrze naszych pro-
duktów. To podstawa działalności i chcemy zawsze 
być wobec klienta transparentni. Uważam, że wszyst-
kie firmy są to winne swoim odbiorcom, choć nie jest 
dziś rzadkością greenwashing – praktyka szkodliwa 
i negatywnie wpływająca na wizerunek całej branży. 

Kosmetyki naturalne wybieramy ze względu 
na ich właściwości, bliskość naturze. Ale to nie 
wszystko, by wyróżnić się wśród konkurencji. 
Czego jeszcze wymaga współczesny konsument?

Ważnym aspektem, szczególnie widocznym 
na targach, jest zapach kosmetyku. To odruch, że 
bierzemy produkt do ręki i wąchamy. Coś, co niecie-
kawie wygląda i pachnie zawsze trudniej sprzedać, 
trudniej przekonać klienta, że jest wartościowym 
produktem. 

W (NIE)ŚLIMACZYM 
TEMPIE

Biorąc sobie do serca, że ko-
smetyki muszą pięknie pach-
nieć, zaczęliśmy pracować na 
tym aspektem i  teraz może-
my być już o niego spokojni. 
Oczywiście, są różne typy 
konsumentów: jeden wybierze 
kosmetyk pachnący, inny będzie 
wolał coś neutralnego. Dla nas 
najważniejsza jest naturalność, 
która była i pozostaje priorytetem. 
Rynek stał się wymagający 
i zróżnicowany, dlatego mu-
simy być elastyczni, mieć 
w ofercie linię 100% 
naturalną, ale 
także bardziej 
ekonomicz-
ną, z  możli-
wością dys-
trybucji 
w każdym 
kanale.

Jak się wyróżnić na stale rosnącym rynku kosmetyków naturalnych? Na 
przykład przez ciekawy surowiec. – Chcieliśmy kiedyś prowadzić farmę 
ślimaków. Badając specyfikę tej działalności, stwierdziliśmy jednak, że to 
nie dla nas. Temat wrócił, kiedy pracowaliśmy nad kremem, a nasza 
chemiczka zaczęła podkreślać potencjał tego surowca – mówi Edyta 
Raczyńska, prezes zarządu Mira Kosmetyki. 
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Dotyczy to także opakowań?
Tak. To bardzo trudne zagadnienie, ponieważ nie 

każda masa kosmetyczna będzie pasowała do danego 
opakowania, nie każda będzie funkcjonalna. Do tego 
dochodzą jeszcze kwestie związane z  dystrybucją 
i  transportem. Opakowania szklane, na których 
obecnie w dużej mierze bazujemy, bywają w niektó-
rych aspektach niefunkcjonalne, np. w transporcie. 
Część produktów pakujemy w opakowania plastikowe 
nadające się do recyklingu. Wciąż poszukujemy no-
wych rozwiązań, by pogodzić potrzeby konsumentów 
i bezpieczeństwo produktu.  

Jednym z ciekawych surowców 
wykorzystywanych w waszych kosmetykach 
jest śluz ślimaka. Jak go pozyskujecie i dlaczego 
właśnie on?

Historia jest bardzo ciekawa, jak sam surowiec. 
Chcieliśmy kiedyś prowadzić farmę ślimaków. Bada-
jąc specyfikę tej działalności stwierdziliśmy jednak, 
że to nie dla nas. Temat wrócił, kiedy pracowaliśmy 
nad kremem, a nasza chemiczka zaczęła podkreślać 
potencjał tego surowca. Śluz ślimaka posiada wiele 
dobroczynnych dla skóry właściwości, zawiera za-
równo kolagen, jak i elastynę, allantoinę itd. Jego 
właściwości odkrył pewien chilijski lekarz, który 
obserwował ojca – farmera, hodującego ślimaki. 
Zauważył, że jego dłonie były wyjątkowo gładkie. 
Połączył fakty i  tak dzisiaj w  branży kosmetycznej 
ten surowiec zagościł na dobre. 

Skąd go pozyskujecie? 
Kupujemy naturalny śluz ślimaka od polskiej 

firmy, jesteśmy bardzo zadowoleni z jego jakości.  

Zdobyliście certyfikat Naturalne POLSKIE. Jakie 
ma znaczenie dla was, dla komunikacji marki?

Z  pewnością posiadanie certyfikatu podnosi 
prestiż produktu, firmy. Chwalimy się nim bardzo 
szeroko. To dobry sygnał dla konsumenta, gwarancja, 
potwierdzenie naszych starań i działań. 

Macie w ofercie krem dla mężczyzn. Jak będzie 
się rozwijał pani zdaniem ten segment rynku 
kosmetyków naturalnych? 

Nadal jest zapotrzebowanie na kosmetyki do brody, 
mimo że sporo specyfików znajduje się już na rynku. 
Jeśli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji męskiej skóry, 
nie ulega wątpliwości, że to rynek z potencjałem i póki 
co niekonkurencyjny. Ten segment produktów mamy 
w naszych planach, choć nie jest priorytetowy. Chcemy 
natomiast, aby w  portfolio pojawiły się kosmetyki 
o neutralnych zapachach, unisex. 

Plany na najbliższy czas?
Próbujemy podbić rynki zagraniczne (śmiech), 

oczywiście małymi krokami. Priorytetem są kolejne 
produkty, rozwijanie produkcji kontraktowej. Jeste-
śmy świeżo po rebrandingu naszych etykiet, możemy 
pochwalić się nowym logiem i etykietami. Czeka nas 
też kilka premier.

Pandemia pokazała ponadto nowe kierunki, 
m.in. pod wpływem rynkowego zapotrzebowania 
stworzyliśmy krem do rąk z  ciekawym surowcem, 
jakim jest bursztyn.
___________________________________________________________

Rozmawiała Aldona Senczkowska-Soroka,
redaktor czasopisma „Przemysł

Farmaceutyczny” z dodatkiem „Kierunek 
Kosmetyki” oraz portalu kierunekKOSMETYKI.pl
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Regulacje prawne dotyczące składników produktów kosmetycznych podlegają 
nieustannym zmianom. Wiedza naukowa na temat poszczególnych surowców 
jest aktualizowana, a więc tworzenie prawa kosmetycznego również nie 
mogłoby być procesem zamkniętym. Jedną z istotniejszych zmian listy 
składników kosmetyków, jaka miała miejsce w 2022 r., było wprowadzenie 
zakazu stosowania lilialu.

Agnieszka Kulawiak 
adwokat, Czyżewscy kancelaria adwokacka

ZNACZENIE ŚWIADOMOŚCI
ZMIAN LEGISLACYJNYCH 
w kontekście dozwolonych surowców 
kosmetycznych – wycofanie lilialu
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Tymczasem proces zmiany składników stosowa-
nych w produktach jest bardzo złożony. Prace 
nad nową recepturą, poszukiwanie zamiennika, 

wprowadzenie nowego produktu na rynek, przygo-
towanie i realizacja kampanii reklamowej, akcje in-
formacyjne wśród konsumentów celem wyjaśnienia 
ich wątpliwości co do powodów zmian składu INCI, 
rozdysponowanie zasobów towarów o dotychczasowym 
składzie, najczęściej we współpracy z dystrybutorem 
produktu, a nierzadko wycofanie z rynku produktów, 
które pozostały na półkach sklepowych – to nie lada 
wyzwanie. Podjęcie tego wyzwania nie jest jednak wy-
borem producenta, a  jego obowiązkiem. Tymczasem 
realizacja wszystkich koniecznych projektów może 
w konkretnej sytuacji biznesowo-rynkowej wymagać 
więcej czasu aniżeli okres przejściowy ustanowiony 
w tym celu w przepisach prawa. Dlatego tak ważna jest 
świadomość procedur w zakresie zmian listy składni-
ków dozwolonych, ograniczonych i zakazanych. 

Przyczyny zmian
Oczywiście zmiany składów INCI kosmetyków 

mogą być powodowane wieloma okolicznościami, jak 
np. chęć poprawienia właściwości wobec oczekiwań 
użytkowników czy brak dostępności danego surowca. 
Drugie zjawisko szczególnie dało o sobie znać w nie-
dawnej przeszłości, kiedy to pandemia wywołana 
wirusem SARS-CoV-2 powodowała istotne zaburzenia 
w  łańcuchu dostaw. Niemniej rzeczywiście wydaje 
się, że wobec nieustannego rozwoju nauki to właśnie 
aktywność legislacyjna może być wyjątkowo częstym 
powodem, dla którego przedsiębiorcy stają przed 
wyzwaniem zmian w recepturach kosmetyków. 

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listo-
pada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych 
(wersja przekształcona)1 – dalej jako rozporządzenie 
kosmetyczne – osoba odpowiedzialna za produkt ko-
smetyczny jest zobowiązana, by zapewniać jego zgod-
ność z określonymi wymogami tego rozporządzenia. 
Wydaje się, że najczęściej osobą odpowiedzialną 
w rozumieniu rozporządzenia kosmetycznego będzie 
producent, ale nie zawsze. Np. w wypadku produktu 
kosmetycznego importowanego osobą odpowiedzial-
ną za konkretny produkt kosmetyczny wprowadzany 
przez niego do obrotu jest każdy importer (o ile nie 
wyznaczy on osoby mającej siedzibę na terenie 
wspólnoty na osobę odpowiedzialną, udzielając jej 
pisemnego upoważnienia, które ta osoba akceptuje 
w formie pisemnej). Co więcej, osobą odpowiedzialną 
będzie dystrybutor, jeżeli wprowadza produkt ko-
smetyczny do obrotu pod własną nazwą lub znakiem 
towarowym albo zmienia produkt już wprowadzony 
na rynek w  sposób mogący mieć wpływ na zgod-
ność z obowiązującymi wymogami2. Zresztą choćby 
dystrybutor nie został zakwalifikowany jako osoba 
odpowiedzialna za dany produkt, to wciąż należy 
mieć na uwadze przepisy artykułu 6 rozporządzenia 
kosmetycznego. Zawierają one liczne zobowiązania 

nałożone na dystrybutorów sprowadzające się do 
generalnego wymogu, by produkty, które dystrybutor 
udostępnia na rynku (w tym odbiorcy detalicznemu) 
pozostawały w  zgodności z  wymogami prawnymi. 
Biorąc pod uwagę, że skuteczne wycofanie produktu 
z obrotu wymaga ścisłej współpracy pomiędzy pro-
ducentem a dystrybutorem, trudno wyobrazić sobie 
odmienny sposób regulacji zasad odpowiedzialności. 

W kategorii 1B
Jedną z  istotniejszych zmian listy składników 

kosmetyków, jaka miała miejsce w  2022 r., było 
wprowadzenie zakazu stosowania lilialu. Zakaz ten 
wszedł w życie 1 marca. Od tego dnia niedozwolone 
stało się nie tylko wprowadzanie do obrotu produk-
tów kosmetycznych zawierających ww. składnik, ale 
również ich dalsze utrzymywanie na rynku. Oznaczało 
to, że 28.02.2022 r. był ostatnim dniem, w  którym 
konsumenci mogli zakupić produkty z  lilialem. 
Zmiana ta nie wydawała się być jednak szczególnym 
zaskoczeniem dla firm kosmetycznych, ponieważ już 
w 2015 r. Komitet ds. Bezpieczeństwa Konsumentów 
(SCCS) wydał negatywną ocenę dla tego składnika, 
następnie podtrzymaną w  2016 r.3 Dopiero w  dn. 
11.08.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
opublikowano rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) 2020/1182 z dnia 19 maja 2020 r.4 Zgodnie z treścią 
rozporządzenia dla lilialu wprowadzono klasyfikację 
jako kategorię 1B. Co z tego wynika? Kategorią 1B 
oznaczane są substancje o działaniu reprotoksycznym 
(szkodliwym dla rozrodczości). Co jednak istotne, 
substancje są przyporządkowywane do tej kategorii 
na podstawie danych z  badań przeprowadzonych 
w przeszłości na zwierzętach5, w przeciwieństwie do 
klasyfikacji w kategorii 1A (obejmującej składniki, co 
do których dostępne są informacje naukowe w kon-
tekście oddziaływania reprotoksycznego na organizm 
ludzki). Natomiast stosowanie w produktach kosme-
tycznych substancji sklasyfikowanych jako substancje 
CMR, należących do kategorii 2, w rozumieniu części 
3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, 
jest zakazane. Tak stanowi art. 1 ust. 1 zd. pierwsze 
artykułu 15 rozporządzenia kosmetycznego. CMR to 
substancje rakotwórcze, mutagenne, działające szko-
dliwie na rozrodczość.

Teoretycznie przepisy dopuszczają możliwość 
wprowadzenia odstępstwa od zakazu zgodnie z roz-
porządzeniem (substancja zaliczona do kategorii 2 
może być używana w produktach kosmetycznych, je-
śli zostanie oceniona przez SCCS i uznana za bezpiecz-
ną do stosowania w  produktach kosmetycznych). 
Niemniej dossier, które zawierałoby dane naukowe 
pozwalające na zastosowanie procedury odstępstwa 
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wobec lilialu, nie zostało opracowane. Wydaje się 
więc, że branża kosmetyczna zaakceptowała wówczas 
ryzyko wprowadzenia zakazu i konieczności elimina-
cji lilialu ze składu produktów. 

W  listopadzie 2021 r. opublikowane zostało 
rozporządzenie Komisji (UE) 2021/19026, z  którego 
wynikało, że ostatni dzień okresu przejściowego 
w  odniesieniu do lilialu został ustanowiony na 
28.02.2022 r. Wiele wskazuje na to, że producenci 
(wespół z dystrybutorami) w porę podjęli adekwat-
ne działania w  celu dostosowania asortymentu do 
zmian regulacyjnych. Z pewnością nie bez znaczenia 
był też fakt, że ocena bezpieczeństwa lilialu trwała 
już od 2015 r. i  jak wskazano powyżej  – w  2016 r. 

negatywna ocena SCCS stosowania tego składnika 
w  kompozycjach zapachowych kosmetyków była 
dość powszechnie znana. Z  pewnością wiele firm 
kosmetycznych już wówczas (tj. jeszcze przed zmianą 
legislacyjną) rozpoczęło przygotowania zmierzające 
do wyłączenia lilialu z receptur swoich produktów. 

Dlatego, aby jak najlepiej dostosowywać zamie-
rzenia produkcyjne firmy kosmetycznej do sytuacji 
prawnej, warto na bieżąco monitorować procesy 
ocen bezpieczeństwa poszczególnych składników, 
prowadzone przez Komitet ds. Bezpieczeństwa 
Konsumentów, działający przy Komisji Europejskiej 
(Scientific Committee on Consumer Safety). Informa-
cje na temat działań SCCS są dostępne na oficjalnej 
stronie internetowej Unii Europejskiej7. 

Przygotować się
SCCS jako zespół niezależnych ekspertów ocenia-

jących bezpieczeństwo nieżywnościowych produktów 
konsumenckich, w tym właśnie składników produk-
tów kosmetycznych, bada bezpieczeństwo składników 
w oparciu o zaktualizowaną literaturę naukową. Najle-
piej już w chwili zdobycia informacji o tym, że składnik 
istotny dla portfolio danej firmy kosmetycznej będzie 
przedmiotem opinii SCCS, rozważyć wstępne scena-
riusze działań na wypadek, gdyby bezpieczeństwo 
stosowania zostało ocenione negatywnie w świetle 
zaktualizowanych danych naukowych, a  w  dalszej 
kolejności zmiany rozporządzenia kosmetycznego 
uczyniłyby dany składnik niedozwolonym. Pozwoli 
to możliwie wydłużyć czas na reakcję biznesową, 
w tym ewentualną reasumpcję planów produkcyjnych 
i  dystrybucyjnych w  kontekście zapasów towarów 
zagrożonych wycofaniem, ewentualne opracowanie 
nowych receptur w razie konieczności wprowadzenia 
na rynek zamiennika czy promocję nowego produktu. 

Dla zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy 
trzeba również zapewnić aktywny monitoring zmian 
w  rozporządzeniach: REACH8 oraz CLP9 (ściśle ze 
sobą powiązanych). Rozporządzenie REACH dotyczy 
chemikaliów i mogą zdarzyć się sytuacje, w których 
przepisy REACH zdeterminują określone aktywno-
ści producentów (dystrybutorów) kosmetyków. CLP 
nie ma bezpośredniego wpływu na gotowy produkt 
kosmetyczny, niemniej reguluje klasyfikację, oznako-
wanie i pakowanie substancji oraz mieszanin, a więc 
wpływa na surowce kosmetyczne (np. na ich klasy-
fikację jako działające szkodliwie na rozrodczość). 

Oczywiście na etapie zamiaru wprowadzenia 
danego produktu na rynek praca nad raportem bez-
pieczeństwa jest powierzana tzw. safety assessorowi. 

Ocena bezpieczeństwa lilialu 
trwała już od 2015 r.
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Należy jednak pamiętać, że co do zasady, w  razie 
braku odpowiednich postanowień umownych, safety 
assessor nie będzie kontynuował monitoringu sytu-
acji legislacyjnej surowców użytych w produkcie po 
jego wprowadzeniu na rynek. 

***

Podsumowując, aktywny monitoring planowa-
nych zmian legislacyjnych w prawie kosmetycznym 
jest niezbędny. Wydaje się, że w  przypadku lilialu 
branża kosmetyczna była dobrze przygotowana do 
zmiany i  to pomimo tego, że lilial, jako substancja 
zapachowa, był stosowany na szeroką skalę. Bardzo 
możliwe, iż przyczyniła się do tego wysoka świado-
mość procesów przed SCCS. Warto o nią dbać – nie 
tylko w zakresie wydanych już opinii, lecz również 
w kontekście postępowań zaplanowanych. W prze-
ciwnym razie czas na dostosowanie składów ofero-
wanych produktów do wymogów prawnych oraz na 
rozdysponowanie stokami towarów, bez uszczerbku 
dla producenta, może okazać się niewystarczający. 

Przypisy
1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/59 z  dn. 

22.12.2009 r.
2 Artykuł 4 ust. 6 rozporządzenia kosmetycznego.
3 https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/

consumer_safety/docs/sccs_o_189.pdf
 4 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/1182 

z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające, w celu dostosowania 

do postępu naukowo-technicznego, część 3 załącznika 
VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i  pakowania substancji i  mieszanin (https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32
020R1182&qid=1626293225908&from=PL). 

5 Od 2013 r. w UE obowiązuje całkowity zakaz testowania 
i wprowadzania do obrotu kosmetyków na zwierzętach. 

6 Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1902 z  dnia 29 
października 2021 r. zmieniające załączniki II, III i V 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1223/2009 w  odniesieniu do stosowania 
w produktach kosmetycznych niektórych substancji 
sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub 
działające szkodliwie na rozrodczość, opubl. w Dzien-
niku Urzędowym UE z dn. 03.11.2021 r., L 387/120.

7 https://ec.europa.eu/health/scientific-committees/
scientific-committee-consumer-safety-sccs_pl 

8 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utwo-
rzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 
i  dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/
WE i 2000/21/WE; opubl. w Dzienniku Urzędowym UE, 
L 396/1, 30.12.2006 r. 

9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasy-
fikacji, oznakowania i pakowania substancji i miesza-
nin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG 
i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006; opubl. w Dzienniku Urzędowym UE, L 353/1, 
31.12.2008 r.
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W 1994 r. spotkała mnie przygoda życia – wyjazd na studia do USA, 
w ramach współpracy filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej 
Górze z Uniwersytetem Stanowym Teksasu w Tyler, niedaleko 
Dallas. Dla 21-letniego młodzieńca z prowincji, zaledwie cztery 
lata po „komunie”, to była podróż na inną planetę. Z myślą o przy-
szłych czytelnikach „PF” spisałem pamiętnik z tej wyprawy do 
odległej galaktyki. Cały numer magazynu byłby za mały, żeby 
zaprezentować wszystko, ale podzielę się kilkoma próbkami 
młodzieńczego „humoru zeszytów” ze starej dyskietki 1,44 MB.

Podróż
W naszym samolocie lecieli głównie starsi ludzie, przeważnie 
Polonusi ze Stanów Zjednoczonych. Pewnie w związku ze średnim 
wiekiem pasażerów i stewardessy miały gdzieś tak pod 90. No, 
może trochę przesadzam, ale pod 40. to na pewno.

Autobus był oczywiście klimatyzowany, jak niemal wszystkie 
samochody w USA. Wyobraźcie sobie, że z upału wchodzicie do 
chłodnej, przewiewnej piwnicy. Takie właśnie wrażenie mieliśmy, 
gdy weszliśmy do autobusu. Klimatyzacja to wspaniały wynalazek!
Mimo że samolot był strasznym gratem, przynajmniej stewar-
dessa była najładniejsza i najmilsza z tych, z którymi się dotąd 
zetknęliśmy podczas podróży.

Uniwersytet
Nasza czwórka nie mogła mieszkać w jednym domu. Na campusie 
w Teksasie nie ma mowy o tym, żeby faceci i dziewczyny mieszkali 
razem w  jednym domu, chyba że są małżeństwem. Jedynym 
rozwiązaniem byłoby szybkie wzięcie ślubu. 

Miasto i zakupy
Wszędzie dociera się własnym samochodem. Pieszo nie przemiesz-
cza się więc nikt. Na południu USA chodzenie jest czymś nienormal-
nym i jeśli widzi się kogoś idącego pieszo, to znaczy, że albo ma on 
jakieś kłopoty, albo że my możemy mieć kłopoty z jego strony. Nawet 
na drugą stronę ulicy trzeba przejeżdżać samochodem.

Ser ma konsystencję starej, zwietrzałej gumy, która rwie się na ka-
wałki pod byle naprężeniem, chleb zaś przyrównałbym już nawet 
nie do waty, ale do powietrza. Kiedy weźmie się kromkę takiego 
chleba (jest sprzedawany w woreczkach z osobnymi kromkami) do 
ręki, to ma się wrażenie, że nic nie ma się w ręce. Przy smarowaniu 
masłem (słonym jak w Polsce w stanie wojennym) trzeba uważać, 
żeby nie zrobić dziury w chlebie i żeby go nie sprasować.

Autostrada
Szybko wyjechaliśmy na międzystanową autostradę nr 20, która 
miała nas doprowadzić już do samego Dallas. Jechać po takiej 
autostradzie to naprawdę przyjemność. Czuć, że jest się w USA. 
Pędzi się po drodze, wokół trawa aż po horyzont, stada bydła, pola 
bawełny, przed tobą zbiegające się na horyzoncie pasy drogi, raz 

po raz wyprzedza cię truck, z naprzeciwka też ciągnie ich szereg, 
w radiu muzyka country, przy drodze wielkie tablice reklamowe, 
na każdym zjeździe powiewają ogromne flagi USA i Teksasu na 
wysokich masztach, a wokoło pełno pomp naftowych nieustan-
nie kiwających się w górę i w dół. Ten nastrój przypomina tzw. 
amerykańskie kino drogi.

Dallas
Do Hard Rock Cafe można by przyjść na cały dzień tylko po to, 
żeby chodzić po całej knajpie, jej licznych zakamarkach i oglądać 
pamiątki muzyczne, ale nie samą sztuką człowiek żyje i trzeba 
coś zjeść. Tutaj nie musieliśmy być oszczędni, gdyż jedliśmy na 
koszt uniwersytetu. Nic dziwnego, że wszyscy pozamawiali całe 
góry steków z frytkami i sałatką, vajitas, tacos, cheeseburgerów, 
hamburgerów, pizzy, piwa, coli i czego się dało. To dopiero była 
wyżerka, chyba w życiu tyle nie zjadłem.

Rancho
Nadeszła pora karmienia sumów, więc Marlene nasypała do 
puszki specjalnej karmy i zaczęła tupać w pomost. Zaraz woda 
zaczęła się burzyć i spłynęła się masa tych ryb, którym Marlene 
sypnęła owej karmy. Co się wtedy zaczęło dziać! Woda jakby się 
zagotowała. Sumy wyskakiwały nad powierzchnię i kotłowały się, 
jakby chodziło o ich życie. Są strasznie żarłoczne. Dowiedziałem 
się ciekawej rzeczy, że miesiąc wcześniej w jeziorze przebywał 
nieproszony gość, a mianowicie aligator, który przypłynął kana-
łem przeciwpowodziowym, jakim uchodzi nadmiar wody. Potwór 
czynił spustoszenie wśród ryb, a poza tym – czy kto z was chciałby 
mieć aligatora w jeziorze 10 metrów od domu? Dlatego bestię 
trzeba było odstrzelić.

Rodeo
Zajechaliśmy na parking, wokół pełno ludzi w kowbojskich stro-
jach na koniach, atmosfera amerykańskiego prowincjonalnego 
święta. Zapłaciliśmy po $6 za bilety i poszliśmy na trybunę. Wo-
kół powiewały flagi USA i Teksasu, na końcu prostokątnej areny 
znajdowała się wieżyczka komentatora i wyświetlacz do wyników. 
Za wieżą były boksy dla koni i byków. Kiedy widziało się te byki, 
czuło się respekt. Po arenie przechadzali się kowboje, wielu z nich 
o kulach, z połamanymi rękami i nogami – weterani rodeo, którzy 
już zakończyli karierę, ale stale coś ich ciągnie, żeby tu przychodzić.

Dress-code
Gdy wybieraliśmy się do tego baru, Baśka ubrała się w obcisłe, 
błyszczące spodnie i wypuszczoną na wierzch koszulę. Paul uznał, 
że tak ubrana nie może iść do rozrywkowej knajpy, gdyż „zostanie 
wzięta za kogo innego” i będzie miała niedwuznaczne propozycje. 
Poradził jej, żeby ubrała szorty do kolan.

PS. Proszę wybaczyć 21-latkowi mało wykwintne żarty o wieku 
stewardess. Młode to i głupie...

DAWNO TEMU, W ODLEGŁEJ GALAKTYCE...

Rafał Ruta

specjalista ds. rozwoju produkcji kontraktowej
Bausch Health
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